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Διαχειριστής 0 υφηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 2ΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

Διευθυντής του Λαογραφικοϋ Αρχείου τής Ακαδημίας Άθη>·ων 

Έπεμελήθησαν τής εκδόσεως: 

Των τόμων Α'-ΙΒ' : Κων. Δυοβουνιώτης · Φ. Κουκούλες 
» ΙΓ' - ΙΗ': Κων. Δυοβουνιώτης - Φ. Κουκούλες - Δ. Α. Ζακυθηνος 

Του τόμου ΙΗ' ι Φ. Κουκούλες 
Των τόμων ΙΘ' - ΚΒ': Φ. Κουκούλες - Ν. Β. Τωμαδάκης 

» ΚΓ'-ΚΖ':Ν. Β. Τωμαδίίκης 
Του Εδρετηρίου των τόμων Α' - Γ : Ε. Γ. Κριαρας 

Τά ανταλλασσόμενα περιοδικά και τά προς αγγελίαν ή χρίσιν βιβλία άποστελλονται 
προς τον διευθυντήν, ώς καΐ τά χειρόγραφα. 

Κατ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου, άπό τοϋ έτους 1956 ο1 Εταίροι κατα- 
βάλλοντες την πρός την Εταιρείαν συνδρομήν αυτών λαμβάνουσι τον τόμον δωρεάν. 
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ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Μιχαήλ (Δούκας, Κομνηνός), "Αγγελος, νόθος υίος τοΰ σεβαστοκρά- 

τορος τής Ηπείρου και Θεσσαλίας Τωάννου, μή ΰποταγεις εις τούς καταλα- 

βόντας τφ 1204 την Κωνσταντινοΰπολιν Φράγκους, εφυγεν εις τάς Δυτικάς 
επαρχίας τοΰ Βυζαντινού κράτους, οπού καΐ επεβλήθη, το μέν άφήσας αύτάς 
άνεπηρεάστους εκ τοΰ τυφώνας, τό δέ προστατευσας πολυαρίθμους πρόσφυ¬ 

γας εκ τής βασι?^ευοΰσης καΐ άλλων πόλεων καταφυγόντας εκεΐ. 
*0 Μιχαήλ ίδρυσε τό δεσποτάτον τής *Ηπείρου, πρωτεύουσαν εχων 

τήν "Αρταν, πόλιν έκκλησιαστικώς ύπαγομένην υπό τόν Ναύπακτού, καΐ 
Ιπεξέτεινε τάς Ιλευθέρας Ιπαρχίας τοΰ κράτους του δσον ήδΰνατο. Τούτον 
δολοφονηθεντα διεδέχθη δ πολλφ ικανώτερος αδελφός του Θεόδωρος, διατε- 

λέσας τό πρίν υπό τόν Θεόδωρον Α' Αάσκαριν είς τήν Νίκαιαν, άνήρ πολεμι¬ 

κός και άκατάβλητος, δ όποιος, υποκινούμενος πρός τούτο υπό των λογίων καΐ 
πατριωτών ών προεΐχεν δ Τωάννης *Απόκαυκος, προέθετο τήν εκκαθάρισιν 
τοΰ εδάφους άπό τε των Φράγκων τής Θεσσαλονίκης καΐ των Βουλγάρων, 

και τόν παραμερισμόν τοΰ Ανατολικού Ελληνικού κράτους, ώστε πρώτος 
νά φθάση είς Κωνσταντινοΰπολιν καΐ νά Ιλευθερώση τήν βασιλεύουσαν καΐ 
Ιγκαταστήοϊ) εν αυτή τήν ιδίαν του δυναστείαν. *Αφού κατέλυσε τό φραγκι¬ 

κόν βασιλέων τής Θεσσαλονίκης Ιστέφθη δ Θεόδωρος Α' βασιλεύς καΐ αύτο- 

κράτωρ Ρωμαίων εν αυτή υπό τού αύτοκεφάλου αρχιεπισκόπου *Αχρίδος Δη- 

μητρίου, τόν όποιον δ ίδιος είχε φροντίσει διά τοΰ Τωάννου Άποκαΰκου νά 
ύψωση είς άρχοντα τών βορείων τοΰ κράτους του επαρχιών. Ή πράξις αύτη, 

έπακολουθήσασα σειράν αντικανονικών χειροτονιών Ιπισκόπων εις τάς Δυτι¬ 

κάς επαρχίας, οπού ή κοσμική εξουσία (άπό συμφώνου με τόν προκαθήμε¬ 

νον έκκλησιαστικώς τού δεσποτάτου Τωάννην Ναύπακτού) άπέβλεπεν εις 
τήν άνεπηρέαστον άπό τούς έν Νικαίρ: διαχείρισιν τών κρατικών τού δεσπο¬ 

τάτου ζητημάτων, προεκάλεσεν όζεϊαν τήν άντίθεσιν τού έν Νικαία εδρεύον- 

τος Οικουμενικού πατριαρχείου. Ή μακρά διαμάχη, ή άντίθεσις τών δυτικών 
όπως μετάσχουν εις συνεννοήσεις μέ τόν Πάπαν περί ενώσεως τών Εκκλη¬ 

σιών (συνεννοήσεις αιτινες άπέβλεπον μάλλον είς τήν εξυπηρέτησιν τών συμ¬ 

φερόντων τής ώρας τών έν Νικαία), δεν κατέληξεν εις διάσπασιν τής έκκλη- 

σιαστικής ενότητος, διότι ού'τε οί δυτικαί επαυον τό μνημόσυνον τού πατριάρ- 

χου {δικαιολογοΰντες τά γενόμενα ως κατ’ οικονομίαν τελεσθέντα), ούτε οι 
ανατολικοί άπέκοπτον τούς προβάντας είς καινοτομίας. Άλλ’ ή τροπή τών 
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πολιτικών καΐ στρατιωτικών πραγμάτων επηρέασε και τά εκκλησιαστικά. Ό 

Θεόδωρος Α' ήττήθη παρά την Κλοκοτνικαν ( 1230) υπό του Βουλγάρου 

ήγεμόνος Άσάν, συνελ^ιφθη, έτυφλώ·Ρη καΐ δ διάδοχός του Μανουήλ δεν 

ήδΰνατο νά εχη πλέον τάς φιλοδοξίας του. Τότε ήλθεν ή ώρα των τριών 

μεγάλοϊν υποκινητών και υπαιτίων του διχασμού τής *Ορ·θοδό|ου Εκκλησίας 

και τής αυτοκρατορίας. Ή Νίκαια εστράφη κατά Ίωάννου του Άποκαύκου, 

Δημητρίου του Χωματιανοΰ καΐ Γεωργίου Βαρδάνη. *0 τελευταίος είχ,ε χει- 

ροτονηιθή Κέρκυρας διά ν’ άντιμετωπίζη εκεί την ιταλικήν προπαγάνδαν. Ό 

πρώτος, ο Άπόκαυκος, ήτο πλέον γέρων και ευκόλως ήδυνατο νά εξωσθη. 

Ήναγκάσ-θη λοιπόν νά παραιτη·θή καί. νά μονάση έν στερήσει. Ό δεύτερος, 

δ αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, είδε τάς ΰποκειμένας αύτφ έπισκοπάς έλαττουμέ* 

νας, ά'λλως διευθετούμενα τά έκκλησιαστικά ζητήματα τής Βαλκανικής, και 

τήν περί αυτονομίας θεωρίαν του έξασθενοΰσαν. Τέ?Λς δ ’Άρτης δ δποΐος 

εΐχεν ορεξιν νά υποκαταστήση τον Ναύπακτού, περιωρίσθη. Ταυτα επετεΰχθη- 

σαν διά τής πατριαρχικής Ιξαρχίας ή δποία τήν 6 Αύγουστου 1232 άνετέθη 

είς τόν μητροπολίτην Άγκόρας Χριστόφορον, Ιλθόντα εν συνεχείφ μετά πλή* 

ρους έξουσίας είς Θεσσαλονίκην, ^χοντα δέ τήν άναγκαστικήν συμπαράστασιν 

του Μανουήλ Αγγέλου. 
Περί των πραγμάτων τούτων ελάχιστα ήσαν γνωστά μέχρις οΰ,ΰπό του 

Ρώσου Ιστορικού Βασιλιέφσκη, εδημοσιεύθη μέρος τής άλληλογραφίας μεταξύ 

Θεοδώρου και τής συζύγου του Μαρίας, τού Άποκαύκου καί άλλων τινών 

προσωπικοτήτων. Μέ τήν παρέμβασιν τού *Αθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 

δημοσιεύσαντος μίαν δεκαπεντάδα πραγματειών μετά πολλών κειμένων, τό 

δλον θέμα έπλουτίσθη καί εφωτίσθη ίκανώς. Επόμενον δ’ ήτο δτι θ* άπη· 

σχόλει τό φροντιστήριον τού Μονάχου, από τό δποϊον έξήλθον αί περί 

Άποκαύκου, Βαρδάνη καί Χριστόφορου Άγκύρας μελέται τού λνοΙΙηΙιοίοΓ 

καί τού ΚιιτΙζ, καί τούς "Ελληνας βυζαντινολόγους εκ τών δποίων δ νυν 

καθηγητής τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας εν Θεσσαλονίκη άρχιμ. Παρθένιος 

Πολάκης έδημοσίευσε καλήν μονογραφίαν, δ δέ καθηγητής Ν. Α. Βέης 

ερευνητικώτερον, έκ παραλλήλου προς άλλα, επελήφ'θη τού θέματος. Παρά 

ταυτα μέχρι σήμερον δεν έχομεν α') μίαν κριτικήν έκδοσιν τών εγγράφων 

τών άναφερομένων εις τό θέμα, ή τουλάχιστον μίαν συναγωγήν αυτών έπΙ 

τφ αύτφ, πράγμα δπερ θά μάς ήτο χρησιμώτατον. β') βιογραφίας Ιξαντλη* 

τικάς τών τριών προσωπικοτήτων, Άποκαύκου, Βαρδάνη, Χωματιανού καΐ 

γ') ιστορικήν διαπραγμάτευσιν περί τής Ιδρύσεως, τών θεσμών, τής εκκ?ςη- 

σίας, τών πολιτικών καί διπλωματικών ενεργειών, τών βλέψεων καί τών πρα¬ 

γματώσεων τού δεσποτάτου τής Ηπείρου, τού έξελιχθέντος εις βασίΐ^ειον 

Θεσσαλονίκης, διά τάς τρεις πρώτας δεκαετίας του. Σημειωτέον δτι δ αεί¬ 

μνηστος Μηλιαράκης ούδ’ δλον τό υλικόν ειχεν ύπ’ ό'ψιν του ούτε και εγρα- 

ψεν ανεπηρέαστος, διότι έβλεπε τά πράγματα άπό τής σκοπιάς τής Νίκαιας. 
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Μολονότι μέ συγκινεΐ ή ελλαδική ύπόστασις τού Ηπειρωτικού δεσποτάτου, 

δεν είναι μόνον τούτο δπερ μέ παρεκίνησεν είς τό ν’ ασχοληθώ μέ τό θέμα. 

Γνωρίζοντες κάπως τήν Θεσσαλονίκην άπό τόν Ευστάθιον καί τάς Αθήνας 

άπό τόν Μ. Χωνιάτην, έπρεπε νά μάθωμεν και τήν Κέρκυραν άπό τόν Άθη· 

ναϊον Γ. Βαρδάνην, καί τήν Στερεάν και ’Ήπειρον, τάς βορειοτέρας επαρχίας 

άπό τόν Άπόκαυκον καί τόν Χωματιανόν. Έπι πλέον, πέραν τής πολιτικής 

ιστορίας, τάς τρεις αύτάς μορφάς είδον ως λογίους άνδρας, μορφωμένους μέ 

τήν έσωθεν καί έξωθεν παιδείαν, "Ελληνας εαυτούς δμολογούντας, καί άγω- 

νιζομένους υπέρ τής ελληνικής παιδείας, καταλείψαντας δέ φιλολογικά μνη¬ 

μεία ού τά τυχόντα. Βεβαίως ή άλληλογραφία τού Βαρδάνη καί δή τού Χω- 

ματιανού ή φθάσασα μέχρις ημών δεν είναι τόση ώστε νά σχηματίσωμεν 

ακριβή περί τής παιδείας και τής πνευματικής των δράσεως γνώσιν, δ Χωμα- 

ηανός δέ Ιδία καί δ Άπόκαυκος έπειτα γνωρίζονται κυρίως ώς χειρισταί 

τού Ικκ?ι.ησιασηχού δικαίου, νομοδιδάσκαλοι καί δικασταί άξιόλογοι. Άλλ’ 

οί ολίγοι στίχοι τού Άποκαύκου καί δεκάδες τινές Ιπιστολών δεικνύουν 

αύτόν τούλάχιστον ώς άνδρα ού μόνον σώφρονα, μή σχολαστικόν, έχοντα 

πολιτικόν αίσθητήριον, άλλα καί ν?ναφυρόν λόγιον γράφοντα άψόγως μετά 

χάριτος πολλής, προσωπικού ύφους, παρρησίας και θάρρους, λογιότητος δέ 

καί γνώσεως τών κλασσικών συγγραφέων, τής μυθολογίας καί τής Ιστορίας 

ού τής τυχούσης. Άπό τής άπόψεως ταύτης κρίνω τόν άνδρα ούχί δεύτερον 

τού Μιχ. Χωνιάτου, τού όποιου προέχει μήκιστον οσον είς τάς πολιτικάς 

πρωτοβουλίας (ώς γνωστόν δ Αθηνών δεν Ιτόλμησεν ούτε εις τήν Νίκαιαν 

ούτε εις τήν "Αρταν νά καταφύγχ) άλλά έζησε μετά τό 1204 ύπό τούς Φράγ* 

κους καί άπέθανε δούλος αυτών!). Διά τούτο κατέγραψα τάς Ικ χειρός τού 

Άποκαύκου Ιπιστολάς καί τά άλλα έγγραφα καί τήν πρός αύτόν άλληλογρα- 

φίαν, καί τούτο έπραξα κατά τό δυνατόν καί διά τούς άλλους δύο, επί τή 

έλπίδι δτι ούτω διευκολύνω τήν ύπό άλλου τινός συναγωγήν (έπιβαλ?^ομένην 

κατ’ έμέ) τών έν λόγφ κειμένων. 

'Ως βλέπει δέ δ άναγνώστης έπρόσεξα καί ώρισμενας ψυχογραφικάς 

πλευράς τών λογίων τούτων ιεραρχών καί διαφευγοΰσας τούς συνήθεις μελε- 

τητάς αποχρώσεις τών σκέψεων αυτών. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ( καΐ συντομογραφίαι ) Ι 

Λάμπρος = Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Τά Σωζόμενα υπό Σπυρί- > 

δωνος Λάμπρου, τόμος Β', έν ΆίΠίναις 1880 (Ιδίςι σσ. Υ. 
281 -282, 330-333, 339 -346, 350-351 κ.άλλ. )· ^ 

= *ν. Ο. ν&3ί1ΐεν5ΐ£ΐΐ, Κατάλογος επιστολών Άποκαΰχου. 

Έν τφ Δ' Παραρτήματι τής Επετηρίδας τής Δημοσίας Αύτο- 

κρατορικής Βιβλιοθήκης τής Πετρουπόλεως διά τό έτος 1883 ^ 

(πρβλ. Ν. Βέην, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 141, σημ. 2). ^ 

ΔΙΕΕ 3 = Περί συνοικισμού των Ίωαννίνων μετά την φραγκικήν κατάκτη- | 

σιν τής Κωνσταντινουπόλεως, υπό’Α. Παπαδοπούλου · Κ ε ρ ο- '.ί 
μέως, ΔΙΕΕ 3, 1891, σσ. 451-455 ( σσ. 451 -455 Σημείωμα 
περί οίκήσεως τύπου... τοΰ °Απ. ]. '·''' 

ΑΙΣ =Ά·9·. Παπαδοπούλου-Κε ρ α μέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής | 

Σταχυολογίας, Άγ. Πετρούπολις, τόμος Β', 1894, σσ. 361 -362, 

τόμος Δ', 1897, σσ. 119-121 [κείμενα Άπ.}. γ! 

νΥΓ ΙΜ = ν. Ο. V 3 δ ί Π 6 V δ ΐ£ 7, ΕρίΓΟΐίοα δίβοαϋ X, ΥΥγ ( Βυζαν- §· 
τινά Χρονικά Πετρουπόλεως) III, 1896, σσ. 233'·299 (άλλη- 

λογραφία Άποχ. κ.ά. έγγραφα]. 

Μηλιαράκης =*Ιστορίσ τού βασιλείου τής Νίκαιας και τοΰ δεσποτάτου τής’Ηπεί- . 

ρου ( 1204- 1261 ) ύπό Ά. Μηλιαράκη, έν Άθ·ηναις 1898, ' 

8°, σσ. (8 ) -)- 676. 
'Αρμονία 3 =Ά'9·. Παπαδοπούλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, ΆΟ'ηναϊκά, «“Αρμονία» 3, 

1902, σσ. 285-292. Διορθώσεις αύτόΟΊ, σσ. 507-511. 

Άδηνδ ΙΕ' , =Άθ, Παπαδοπούλου - Κεραμεως, Επιγράμματα Ίωάννου 
Άποχαύκου, « Άθ'ηνά » ΙΕ', 1903, σσ. 462-478. 

VV^. XI =Ά6', Παπαδοπούλου - Κεραμεως, Παρατηρήσεις είς τά Ερίτο- 

ίί03 8®ομ1ί ΧΙΠ, ΥΥγ. XI, 1905, σσ. 849-866. 

Δυρραχηνά —Άθ·. Παπαδοπούλου · Κ ε ρ α μ ε ω ς, Δυρραχηνα, ΒΖ 14, 1905, 

σσ. 568-574 [κείμενα Άπ. ]. 

Συμβολή Άχρ. —ΆΌ·. Παπαδοπούλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Συμβολή είς τήν ιστορίαν 
τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, Κεοηοίΐ άε ιηέιηοίΓεδ σπ ΓΙιοη- 

ιιειίΓ άε Γ3θ3(1ειηΐοίεη Β.^. Εδπιαπδΐίΐ), 8· ΡεΙεΓΐ>ϋΓ8 1907, 

I, σσ. 227 - 250. |ΑΙ παραπομπαι είς τό άνάτυπον, 1905, σσ. 

1-24). 

Κυκίζ =Εά. ΚοΓίζ, ΟΙιπδίορΙιοΓοδ νοη ΑπΙίγΓ^ ΕχβτεΗ άεδ 
ΡαΙπΕΓοΗεη ΟβΓΠΐ3ποδ Π, ΒΖ 16, 1906, σσ. 120-142. 

Κερκυραϊκά =:’Α0·. Παπαδοπούλας - Κ ε ρ α μεύ ς, Κερκυραϊκα. Ιωάννης Από- 

καυκος καΙ Γεώργιος Βσρδάνης, ΥΥγ XIII, 1906, σσ. 334-351. 

=Άθ'. Παπαδοπούλας - Κ ε ρ α μ ε ύ ς, Γαβριήλ 1ο9 οικουμενικός πα¬ 

τριάρχης. Ίασίτης μητροπολίτης Εφέσου, Κοιηε 1906 ( = περ. 

Βεδδ&Γίοηε, δειίε II, νοί. IX, δπηο X, ίαδς. 87, σσ. 295 - 298 ). 

ΕΦ 4 =Άθ·. Παπαδοπούλου - Κεραμεως, ΚανονικαΙ πρά|εις Γεωργίου 
Βαρδάνη και ’Ιωάννου Άποκαύκου περί κληρονομικής ύποθέ- 

σεως Θεοδώρου Διαβατηνοϋ, «Εκκλησιαστικός Φάρος* Άλε- 

ξανδρείας 4, 1908, σσ. 62 - 67. 

Τεοσ. Κόντου =’Αθ·. Παπαδοπούλου - Κ ε ρ α μέ ω ς, Ιωάννης Απόκαυκος και 
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Νικήτας Χωνιάτης. « ΤεσσαρακονταετηρΙς τοΰ κα'δηγητοΰ Κ. Σ. 

Κόντου», έν Άθήναις 1909, σσ. 373 -382. 

Βυζαντίς Α' =Άΰ·. Παπαδοπούλου - Κεραμεως, Συνοδικά γράμματα [ 11 ] 

Ίωάννου τοΰ Άποκαύκου μητροπολίτου Ναύπακτού « Βυζαν- 

τΐς» Α', 1909, σσ. 3-30. 

ΡέίΓίββδ = Ιεαη Αροΐε&ιιίεοδ, ΙεΙΙτεδ εΐ &αΐΓθδ άοουαιεηΐδ ϊηέάΐίδ, ρατ 
δορίίΓοηε ΡέΙτίάεδ, άεδ Αυ^πδίίιΐδ άε ΓΑδδοιιιρΠοπ, 

έν «ΒηΙΙείίη άε ΓΙπδΠίυί &Γα1ιέο1θ8ίς.η6 Κιΐδδε 3. Οοηδίαη- 

ίίηορίε» ΧΙΥ, 1909, σσ. 69- 100 ( δοίία ). ΚαΙ είς άνάτυπον 

σσ. 1 - 32. 
Λαγοπάτης = Γερμανός Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - Νίκαιας ( 1222 - 

1240 ), Βίος, συγγράμματα καΐ διδασκαλία αύτοΰ. Ανέκδοτοι 
όμιλίαι και έπιστολοΐ τό πρώτον έκδιδόμεναι υπό Σ π. Ν. Λ α- 

γοπάτη, διδάκτορας τής Θεολογίας. Έν Τριπολει 1913, 8*^, 

σσ, ις' + 363. 

ννβΙΙηΠοί&Γ = Πγ. Μ&ίί5ί3δ λΥεΙΙηΙιοίεΓ, ;ο1ΐ3ηπεδ Αροΐ^ατιίτοδ ΜείΓοροΗΐ 
νοη Νδηρδίίϊοδ ίη ΑεΙοΗβη (ο, 1155- 1233). δείη Ε6ΐ)βη 
«ηά δβίηε δίεΐίαιι^ ίτη ΠεδροΐΒΐε νοη Ερίηΐδ ηηίετ Μί- 

οΗδεΙ ϋοηΐίαδ ηηά Τΐιεοάονοδ Κοηιηβηοβ. νοη —, ΕΓεΐδΐη^ 

1913, 8®, σσ. (8)-(-69 (-1-3). [βασική μελέτη). 

ΝΡ = Α. Ρηραάοροϋΐοδ · Κ ε γ 3 ηι ε ιι 3, ΝοεΙεβ ΡείΓοροΙίΙεηδβ, 

( Κείμενα τοΰ ΧΠ · XIII σΐ.) 8. ΡεΙεΓ^ιίΓΚ 1913 (1914 ), 80, 

σσ. (4)-1- 302 (-}-2). 

Πολάκπζ = Διακ. Παρθ·ενίου Πολάκη, Ιωάννης Απόκαυκος μητρο¬ 

πολίτης Νσυπάκτου. Σελίδες έκ τής Ιστορίας τοΰ Βυζαντινού 
κράτους κατά τόν ιγ' αίώνα. *Εν Ίεροσολύμοις 1923 , 8®, σσ. 

144 ( άνατύπωσις έκ τοΰ περ. « Νέα Σιών » ). [ βασική μελέτη ]. 
Ε. ΡεΙϊΐ, Ιεεη ΑροεΜίοοδ, ϋΤΟ VIII, 1924, στ. 645-646. 

Βέης ΕΕΒΣ = Ν. Α. Βέης, Λέων - Μανουήλ Μσκρός, Ιπίσκοπος Βελλας. Κα· 
λοσιίπης μητροπολίτης Λαρίσης. Χρυσοβέργης, μητροπολίτης 

ΚορίνΟ-ου. ΕΕΒΣ Β’, 1925, σσ. 122-148. 

Βέης ΒΝ1 =ΝίκουΑ, Β έ η ( Βεεδ ), Ή μονή τοΰ οσίου Λουκά τοϋ Στει- 

ριώτου καί ή εκκλησιαστική κοινότης της Παναγίας τής Ναυ- 

πακτιωτίσσης, ό Ιωάννης Απόκαυκος καΐ Κυριάκος ό έ| Αγ¬ 

κώνας ΒΝ; 11, 1934, σσ. 179 - 192 δ ( Ιδίφ σσ. 185, 188 - 191 ), 

= Κ. Γ. Μ[πόνης|, Απόκαυκος Ιωάννης, ΘΧΕ 1, 1936, οτ. 

1345. 

ΑΒ ΑΙΕ. = ΑεΙα εΐ Πίρίοωαία τεδ ΑΙΒηηίεε τηεάϊεε «ΐαΐίδ ί11ηδΪΓ&πίί3. 

οοΐΐε^εηιηΐ... Ε. άε ΤΙιαΙΙόοζγ. Ο. Ιίτεδείί. Επιΐΐ. άε 8ηί- 

ίιιΙίΐ7* Ι' Υϊπάο^οηηεε 1913. 
= Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Οί λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής 
Ηπείρου Ίω. Απόκαυκος, Γ. Βαρδάνης, Δημ. Χωματιανός 
ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, σσ. 3 έ|. [ σ. 24 δ|. τά ίηοΐρίΐ καΐ άεδΐηϊΐ 

τής αλληλογραφίας Άποκαύκου κλπ. ]. 
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1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚΑΥΚΟΣ 
μητροπολίτης Να-υπάκτου 

ΒΙΟΣ. 1. ’Όνομα ■ κατανωγή. Έκ τής οικογένειας Άποκαύκων είναι 

γνωστοί διάφοροι άνδρες, ϊδίφ του ιδ' αι. Ό προς δν αλληλογραφεί Ν. δ 
Χοΰμνος κουβικουλάριος ^Αλέξιος Άπόκανκος, αποδέκτης και επιστολής 

Θεοδώρου του 'Υρτακηνοΰ^ ΜανουήΙ Αιούπατος ό ^Απόκανκος^. Πρεσβΰ* 

τερος Κωνσταντίνος 6 Άπόκαυκος^. Γεώργιος ό *Απ6κανκος του ιγ' αι. 

'Ο Ιατρός ΆΧεξιος ό Άπόκαυκος, γράψας στίχους είς την εκδοσιν τής Ιστο¬ 

ρίας του Ν. Γρήγορα®, δ γνωστός ώς * Αλέξιος ^Απόκανκος ό Παρακοιμώ¬ 

μενος^. Τέλος δ έν τή διαθήκη Ιωσήφ του Βρυεννίου άναφερδμενος ζωγρά¬ 

φος * Αλέξιος δ Άτιόκανκος (περί τό 1430 · 1440) Οΰτοι πάντες ήσαν 

μεταγενέστεροί του. Ούδέ τήν πατρίδα του γνωρίζομεν ασφαλώς, διότι περί 

α·δτής δέν κάμνει λόγον δ ϊδιος.*Υποθέτομεν δ*δτι ήτο ή Κωνσταντινοΰπολις. 

' 2. Σπουδαί. Γράφων προς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως (εν 

Νικαίφ) Μανουήλ (Χαριτόπουλον) όμιλεϊ περί τίνος κοινού αυτών δίδασκά- 

ί Πρβλ. Κ Γ υ ηι δ. - Σ ω τ η ρ. Β', σ. 146. Πΐ'θ'ανοδς δ παρακοιμώμενος. 

2 ΙΙρβλ. ΝΕ 13, 1916, σ. 143 ( έ| άγιορ. κώδιχος Μ. Λαύρας). 

3 ΜϊΙίΙοδίοΙι-ΜαΙΙβΓ, ΑοΙα «(: ΟίρΙ. II, σ. 21, 

^ Έν εύαγγελίφ ιγ' αί·ι άποκειμένω έν Παναγίςι Χάλκης, φ. 228^·: 

Ή βίβλος ηδε... 

οπονδβ χαιεοζη χαΐ πόϋφ και δαπάνΐ] 

Γεωργίου μάλΛοτα τον Άηοκανχον ( από καύκου οοά. ) 

αρχοντος άνδρός νουνεχούς καί κοαμίον, 

λαμηρον, προσηνούς, ενγενονς, ϋανμασίον, 

ανακτόρων οικοις ιε διαιτωμένον 

φίλ.ου κρατουντών άσψαλ.ονς και γνήσιου, 

δώρον δοϋεΐσα τω ναφ τής Παρϋένον... 

τφ έν Βλαχέρναις... 

Πρβλ. ΑΙμ. Τσακοπούλου, Περιγραφικός Κατάλογος, Ίστσμπούλ 1956, σ. 7. 

δ Πρβλ. Άντ. Κ. Στα μου λ η, Αλεξίου Άποκαύχου εΙκών, ΔΙΕΕ 9, 1926, 

σσ. 588 -589, Γ ρ η γ ο ρ α ς ( Βοηη ), σσ. 1256- 1257. 

6 Κ πιω 5. - Σω τη ρ. Β', σ. 416 καΐ Γ', σσ. 502 -503. Ουτος έδολοφονήβ-η 

τήν 11 Ιουνίου 1345, έχρημάτισε δέ και μέγας δούξ. 
^ Ά.Παπαδοπούλου-Κέραμέ ως, ν&ηα Ογ®03. δ&ΟΓίΐ, 1909, σσ. 295-296. 

Οι >.όγιοι του δεσποτάτου της “Ηπείρου 9 

λου Ψελ?.οΰ, άλλου βεβαίως από τον γνωστόν; « μεμνημένος μέν καΐ πολλών 

ετέρων συνουσιών μετά τής σής άγιότητος, αλλά δη και τής κοινωνίας των 
αυτών παιδευμάτων, δτε τής Κωνσταντινουπόλεως ηΰγει ό λύχνος, και σύ 

και ημείς τφ φιλοσοφώ έκείνφ έμαθητεΰσαμεν τφ Ψελλφ»^ Περί τά τέλη 

δέ τής ζωής του γράφων προς τον Δ. Χωμαηανόν λέγει: «εγώ δ* έφ’ άπαξ 

τής επισκοπής έκκρουσθείς και από μητροπολίτου εις χωοεπίσκοπον κατα- 

βάς, έν παροικία υπό τήν εκκλησίαν ποιούμαι τήν δίαιταν, καΐ σΰνειμι χωρι- 

κοϊς και παρά βόας έχω καΐ βώλον καΐ άροτρον, καί ποιούμαι περί υδραγω¬ 

γούς, και δρχάτους αποκαθαίρω φυτών, και δίκας δικάζω ο μητροπολίτης, 

δ γνώριμος έν Έφα, ό έν Έσπερίφ μή άγνωστος, ό εν βααιλευονσ^ι 

πάλαι υποβλεπόμενος, ώς οί πολλοί μή δρθώς δοξαζουσιν ο ελλόγιμός, οσας 

κλοπή συνίστησιν αμαξών...^. Ταΰτα τά κρίματά μου, του ποτέ τά κρίματα 
της περιβλέπτου αυνόδου χειρογραφονντος είς (εν}στοχίαν, ωσπου ελε- 

γετο...^. Άλλ* δτε τής Κωνσταντίνου ηύγει ό λύχνος καί τό σεβαΰΐ^ τής 

Σοφίας μέγα τέμενος ηΰγαζε, περί χορούς φιλοσόφων, περί ρητόρων ξυλλο- 

γάς έστρεφόμεθα καί ΰπ’ αύτών περιελ.αλουμεθα, και πλέον ή φοιτώντες ες 

διδασκάλων αΙτίκα εδιδασκόμεθα, άλλου άλλο προβαλλομένου θεώρημά τε 

καί ζήτημα επιστήμης άφ* έκατέρας ταύτης καί τέχνης* δτε δέ εΐς τήν έπι- 

σκοπικήν άψϊδα άναβεβήκαμεν καί διδάσκαλοι τής επιστήμης κατέστημεν 

(Ιπιστήμην δέ καλοΰσιν οΐ Πατέρες τά δόγματα), τότε δή τότε των άνάρ· 

θρων εκείνων καί φιλοσόφων φωνών τας άναρθρους των ζωων τάς άσημαν· 

τους άντηλλαξάμεθα... »*. ΕΙς τήν πρό τοΰ 1204 εποχήν άνάγεται ή φιλία 

του μέ τον μητροπ. Εφέσου Ίασίτην πρός δν γράφει: « *Αλλ“, ώ φίλε καί 

πάλαι και νΰν, μικρόν έκ τής περιωπής τοΰ θρόνου Ιπίκυπτε καί προς τούς 

δυτικούς έξ Έφας τοΐς προσρητικοϊς περίλαμπε γράμμασι, μεμνημένους τής 

σης άγιότητος, ήπερ τίνος Ιτέρου των πάλαι συνήθων καί τά φιλικά διασώ¬ 

ζοντας »Καί πρός τον Καστοριάς Κωνσταντίνον, πρωτόθρονον Βουλγαρίας, 

γράφων λέγει: « Πρόφασιν δέ στερροτέραν τοΰ γράμμασιν ήμϊν ποοσ?.αλεϊν 

άλλην τινά ζητείς, τής παλαιας εκείνης φιλίας και συνουσίας, ήνίκα τό 

πατριαρχικόν πατών έδαφος εκείνο τό περιμαρμάρεον καθ’ έβδοματικάς περιό¬ 

δους γνησίως τε προσεφύου μοι τφ σφ Ιωάννη, και περιπλεκόμενος ώσπερ 

έλευθέρφ τή γλώσση έλευθέρφ τφ πνεύματι προσελάλοις τά φιλικά* αλλά και 

προβαίνων εις ιερέα καί τό των υπό σοΰ φιλουμένων έκλόγιον προσκαλούμε¬ 

νος, κάμε διά φιλίαν έποιήσω συλλειτουργόν. Μείζονα τούτων αιτίαν, προ- 

ι ννι· 3, 1896, 265,9-12. 
2 Συμβολή Άχρ. 20,17-24. 

^ Συμβολή Άχρ. 21,4-«. 

* Συμβολή Άχρ. 22,2-11. 

5 Βσξβ&Γίοπε IX, 1905, σ. 296. 
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φασιν, αφορμήν μήτ* αυτό; ζητεί, μήΟ’ ημάς απαιτεί διδόναι, άλλα τά φιλικά 

συντηρών έπαυξηθεντα τφ χρόνφ καΐ εις πνευματικήν αδελφότητα, την ιεράν 

κίνει '/εϊρα καΐ δξυγράφει μοι τά προσρητικά, νυν μάλλον, δτε καΐ νόσοις 

καΐ συμφοραΐς πολυειδέσι κακοΰμεθα » ^ ’Αναφέρεται δ’ ο Ιωάννης Άπό· 

καυκος ττατριαρχικός νοτάριος έν κώδικι Σινά 482 (1117 ) ^ « Ήν ποτέ 

νεοταγής εν τοΐς του πατριάρχου νπογραφεΰσιν»^ πληροφορεί ημάς ό 

ϊδιος' πατριάρχης δ’ ήτο Νικήτας ό Β' (1187- 1190). Έκ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως εγνώριζεΐ', ώς θά ίδωμεν, τον Χωματιανόν. Έκεϊ εσχετίσθη με τον 

Ευθύμιον Τορνίκην, διάκονον τής του Θεοΰ 'Αγίας Σοφίας, άναχωρήσαντα 

μετά τήν άλωσιν εις Χαλκίδα καΐ φίλοξενηθεντα κατόπιν εν Ναυπάκτφ υπό 

του Άποκαυκου Ήτο δ’ δ Ευθύμιος αύτάδελφος του Εφέσου Γεωργίου 
Τορνίκη ® και ειχεν αλληλογραφίαν μέ τον Μ. Χωνιάτην®. Ό Ιωάννης ήτο 

ανεψιός Κωνσταντίνου Μανασσή, μητροπολίτου Ναυπάκτουό όποιος και 

έχειροτόνησεν αυτόν διάκονον* ίσως δ’είχε σχέσιν προς τήν περίφημον 

μονήν του Όσιου Λουκά του Στειριώτου τής Φωκίδος^ Τοΰτο Ιγένετο περί 

τό 1180, δτε δ Ιωάννης θά είχε περίπου τήν ήλικίαν των 25 Ιτων’®. Επο¬ 

μένως ή υπηρεσία του εις τήν πατριαρχικήν γραφειοκρατείαν ήτο μεταγενέ¬ 

στερα. Ή παλαιοτέρα μνεία είναι εϊς πρακτικά του 1187 « μηνί μαίφ ε', 

ήμέρρ: ς-', ΐνδικτιώνος ε'», Ιπι πατριαρχεία; Βασιλείου Καματηρου (1183- 

1187), Ι'ξηκολουθει δέ διατελών και επί πατριάρχου Γεωργίου Ειφι?άνου 

( μετά τήν 13^·^ Σεπτ. 1191) καΐ Ιπι Ίωάννου Καματηρου (1199-15 Φεβρ. 

1206)“, δτε και πρέπει ν’ άνήχθη ε!ς τήν μητρόπολιν Ναυπάκτου, πρό των 

γεγονότων τής τετάρτης σταυροφορίας χρόνον ικανόν, ώστε νά προλάθη 

εχη Ιγκατασταθή είς τήν έδραν του. Συμπεραίνομεν δ’ δτι συναισθηματικώς 

ειΡαΰσθη προς τήν Ικ νεότητας του γνώριμον Ναύπακτον, μολονότι ήδΰνατο 

^ Συμβολή ’Λχρ. 23,ΐί-2ιί, 
2 Β € η 6 V ϊ δ, Ο&ί&Ιοφαε I, σ. 290. 

3 ννι- 13, 1907, σ. 342 έ|. 
^ Λάμπρος, Β', σσ. 608 , 637 , 281,24-20. 

° Τον ίδιον τον υπό τοΰ Άποκσύκου άναφερόμενον ώ; μαΐστορα των ρητόρων, 

Ά^ΐνά ΙΕ', 1903, σ. 470. 

® Προς αυτόν έστάλησαν σΐ έπιστολαΐ ήζ', ϊ^η', ρβ’, ρη', ριβ', ρλδ', ρμζ', 

ρνζ' καί ρο' υπό τοΰ Χωνιάτου. 

^ Ν. Α. Βο63, Μ&π&53ί5, άετ ΜείΓοροϋΐ νοη Ν&πρ&οίο3, ίβί ίάεηίίδοΐι 
ηιίΐ άειη 5α1ΐΓΪίί3£0ΐ1θΓ Κοπβί&πΠηοβ Μίΐη335ί5, ΒΝ^ 7, 1930, σσ. 119-130. 

®Βέης, ’Ένθ·’ άνωτ., σ. 130. IV β 11 η Η ο £ ε τ, σσ. 7, 119, 129. Βέης, 

ΒΝ; 11, 1934, σ. 190. 

9 Βέης, ΒΝ; 11, 19,34, σ. 190. 

Τό έτνος τής γεννήσεώς του 'θ’έτει ό μέν Ρ ε 1; ί ί τό 1260, ό Πολάκης 
(σ. 18) μεχαςΰ τοΰ 1153-1158 καΐ ό \ν ε 11 η π ο ί ε γ περί τό Ιΐδδ. 

11 Βέης. ΕΕΒΣ Β', 192δ, σ. 132. 
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νά καταλάβη μεγαλυτέραν και πλέον προσοδοφόρον μητρόπολιν εκ των τής 

Μακεδονίας· διότι γράφων προς τον Γ. Βαρδάνην λέγει δτι αί επισκοπαι 

Βουλγαρίας ήσαν πλουσιαι καΐ εις ωραία μέρη, και αί μεγαλώνυμοι πολλάκις 

ουδέ τι άλλο είναι ή ψιλά ονόματα, « ώς και πολλούς των τής Μεγάλης Εκ¬ 

κλησίας τροφίμων καί σνν έκείνοις κάμε, εί μη τό φι?,οδοξεΐν διεκώλνσεν, 

Ιράν επιβήναι θρόνου βου?ι.γαρικοΰ »^. Ευτυχώς δμως διά τό ’Έθνος πρού- 

τίμησε τήν Ναύπακτον. 

3. Ή Ναύπακτος^ ήτο πρωτεύουσα θέματος καΐ μητρόπολις λς-' θέσιν 

κατέχουσα υπό τον οίκουμ. θρόνον. Ύπέκειντο δ’ ύπ’ αυτήν αι επισκοπαΐ 

’Άρτης, Αχελώου, Βονδίτζης, Άετου, Ίωανιίνων, Βελλάς Βουθρωτοΰ, 

Δρυϊνουπό?νεως, Φωτική; και Χιμάρας^ Τό δτι ύπήγετο ΰπ’ αυτήν δ ’Άρτης 

Ιδωκεν είς τον Άπόκαυκον Ιδιάζουσαν θέσιν, διότι κατέστησεν αυτόν πρω¬ 

τόθρονον του δεσποτάτου. ΚαΙ τίς μέν δ ρόλος αΰτοΰ κατά τήν πρώτην 

δεκαετίαν δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, Άφ’ ή; δμως τάς ήνίας τοΰ κράτους 

άνέλαβεν δ Θεόδωρος "Αγγελος, ή προσωπικότης τοΰ πρεσβύτου άρχιερέως 

άρχίζει νά διαγράφεται. Φαίνεται δ Ιμπνευστής καΐ δ Ιπίκουρος δλων των 

σχεδίων τοΰ νέου δεσπότου. Καί, ώς εΙκός, προθυμοποιείται νά τόν ΰπηρε· 

τήση διά τής Εκκλησίας, προβαίνων είς τάς άρεστάς τή πολιτική Ιξουσίςι 

Ικλογάς αρχιερέων, χειροτονίας αυτών, ή και ενεργών ώστε νά εκλεγούν 

οΰτοι ΰπό των κατά τόπους ύπό μητροπολίτας συνόδων. Οΰτως άποφευγεται 

ή ζήτησις αρχιεπισκόπων (άνευ ·υπ’ αυτούς συνόδων) καΐ μητροπολιτών άπό 

τήν Νίκαιαν, δχι βεβαίως διά τό δυσχερές των περιστάσεων, τούς πειρατάς 

καΐ τούς μεταξύ των δύο Ιλληνικών κρατών μεσολαβοΰντας Λατίνους, άλλά 

διά νά μή Ιπηρεάσουν οϊ Ιξ Ανατολής τά πράγματα τοΰ Ελληνικού χώρου 

πολιτικώς υπέρ τοΰ αύτοκράτορος τής Νίκαιας. Οί Ιν Έλλάδι, ύσθάνοντο 

εαυτούς ίκανωτέρους καΐ καταλληλότερους νά φθάσουν πρώτοι καΐ ν’ ανα¬ 

κτήσουν τήν βασιλεύουσαν. Ή τοιαυτη αντικανονική πολιτική, τήν οποίαν 

μετήοχετο άνήρ εμπειρότατος περί τούς κανόνας, δχυρουμενος είς τήν περί 

τής οικονομίας διδασκαλίαν των Πατέρων, δφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι 

εγένετο μετά μεγάλης πολιτικότητος καΐ χωρίς νά εξωθή τά πράγματα είς 

1 νντ 3. 1891, 251,85- 252,1-2. 

* ΠβρΙ τή; Νίυ,τάκεου έκκλησιαστικως πρβλ. Γερασίμου Κονιδάρη, 

Α' Περί τήν Ιστορίαν των μητρο.τ. Β. Ελλάδος καΐ τής άρχιεπ, Αχριδών κατά τόν 
θ', Ι' και ΙΑ' αιώνα. Β' Παλαιά καΐ Νέα ’Ήπειρος, Συμβολή εις τήν ιστορίαν των 
μητροπ. Νικοπόλεως - Ναυπάκτου και Δυρραχίου, «Πεπραγμένα Θ' Διε0·ν. Βυζαντ, 

Συνεδρίου Θεσσαλονίκης» Β', Άθ·. 1955, σσ. 150-205. 

Πρβλ. ομοίως Γ. ’ Α θ· α ν α σ ι ά δ η - Ν ό β α, 'Η Ναύπακτος ώς λιμήν τοΰ Βυ¬ 

ζαντίου κατά τόν Ι' αΙώνα, “Ενθ·· άνωτ., Β', 1955, σσ. 289 -295. 

^ Πρβλ. Κ ο V ι δ ά ρ η V, "ΕνΟ·" άνωτ., Πολάκην, σ. 20. 
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τά ακρα. 'Ο Άπόκαυκος, αρχηγός της Εκκλησίας τοί5 δεσποτα'του, δέν 

επαυσε νά άναγνωρίζη τον εν Νίκαια πατριάρχην, προς δν εγραφε μέν 

ευθαρσώς άλλα καΐ μετά του τυπικού σεβασμού του δφειλομένου προς τον 
προκαθήμενον ^ 

4. Η έκλογτ) του Δ. Χοιματιανοΰ ώς αρχιεπισκόπου “Αχρίδος ή 

Βουλγαρίας^ είναι εν σημαντικόν γεγονός. “Οφείλεται δ’αυτη εις δυο παρά* 

γοντας. Εις τον Θεόδωρον άφ’ ενός ό οποίος διέγνω τάς μεγάλας ικανότητας 

του άνδρός και την επήρειαν την οποίαν ήσκει επι των βορείων (Μακεδονι¬ 

κών) επαρχιών τοΰ δεσποτάτου. Έ| άλλου εις την βαθε,ϊαν εκτίμησιν την 

οποίαν ετρεφε προς αυτόν ό ’Απόκαυκος και την ίκανότητα τήν οποίαν ^σχε 

νά δώση νομοφάνειαν εϊς τήν Ικλογήν, ή οποία άπαραιτήτως επρεπε νά λάβη 

χώραν εις Κωνσταντινοΰπολιν, Ιάν ή βασιλεύουσα ήτο ελευθέρα. Οΰτως, διά 

τής πληρωσεως τής άρχιεπισκοπής “Αχρίδος, τό Δεσποτάτον άπέκτα αδτόνομον 

άρχιερέα, δυναμενον, Ιπι τή Ιπικλήσει παλαιών(;) προνομιών και πατριαρ¬ 

χικών δικαιωμάτων, ν’ άγνοήση τον Ιν Νικαίφ πατριάρχην, πράγμα δπερ 
μόνον μέχρι τίνος ήδΰνατο νά πράξη ό Άπόκαυκος. 

5. Η στεφτίφορία τοΰ Θεοδώρου τυπικώς μέν Ιγένετο ΰπό τοΰ Χω· 

ματιανοΰ, κατελθόντος προς τούτο είς Θεσσαλονίκην, τής όποίας 6 άρχιερεΰς 

Κωνσταντίνος δέν ήθέλησε νά προβή είς χρίσιν τοΰ νέου βασι?^ως και ή 

έξωρίσθη Ικεΐθεν ή έφυγεν. Ίδοΰ πώς διηγείται, από σκοπιάς τής Νίκαιας, 

τά πράγματα 6 Γεώργιος Άκροπολίτης: « Ό δέ Κομνηνός Θεόδωρος, δν 

προ μικροΰ ό λόγος Ιστόρησε, μη θέλων μένειν εν τή οίκείμ τάξει ά?Λά τά 

τής βασιλείας σφετερισάμενος, Ιπειδη τής Θεσσαλονίκης γεγονεν εγκρατής 

πολλήν τε χώραν τής 'Ρωμαΐδος έκ τής κεκρατημένης παρά τών Ιταλών 

ύφ εαυτόν εποιήσατο, έ'τι δέ και τής παρά τών Βουλγάρων κεχειρωμένης, 

πορφυρίδα τε υπενδύεται καΐ ερυθρά περιβάλΡ^εται πέδιλα, άντιστάντος αΰτφ 

Ιπι τουτφ στερρότατα τοΰ μητροπολίτου Θεσσα?ι.ονίκης Κο^νσταντίνου τοΰ 

Μεσοποταμίτου, δν καί πολλαϊς κακουχίαις καί εξορίαις διά ταΰτα υπέβαλε 

τών κανονικών εθών άντεχόμενον. ό δέ Βουλγαρίας αρχιεπίσκοπος Δημήτριος 

το βασιλικόν περιδιδυσκει τούτον διάδημα, ως εφασκεν, αυτόνομος ών καΐ 

μηδενι ευθυνας οφείλειν δούναι, καί διά ταυτα εξουσίαν εχειν βασιλέας χρίειν 
οΰς τε καί δπου καί δ'τε βοΰλοιτο»®. 

^ Πρβλ. 2 π. Λαγοπάτην, σσ. 10-11, Μηλιά ράχην, 105-107, Πο- 
λ ά κ η V, 41 - 50. 

2 Περί της σημασίας τοΰ δρου Βουλγαρία έν τφ τίτλφ της αρχιεπισκοπής, μή 
έχούσης γεωγραφικήν ή εθνικήν έννοιαν, πρβλ. Μ η λ ι α ρ ά κ η ν, 195 - 197. 

^ Χρον. Συγγρ. ( ΗεΪ556ηδεΓ§) σ. 33 -34. 
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Προ τής στέψεϋ)ς δ Άπόκαυκος είχε παροτρύνει τόν Θεόδωρον, δεσπό¬ 

την όντα, εις τό εγχείρημα « γένοιντό σου τή βασιλείς οί χρόνοι μακροί καΐ 
δψονταί <σε> λαοί καί εΰφρανθήσονται επϊ ϋρόνον κατά ηοΐιν την μεγάλην 

κα&ήμενον τον βαοίλίκοΰ »Κ Προ δέ τής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης 

έγραφεν «και Θεσσαλονικείς αναγκάσει τή σή αρχή προστεθησεσθαι..., και 
μεγαλννεΐ οε θεός καΐ κραταιώσει σε επί πλέον και το βαοιλικον και πά¬ 

τριον ϋποόήσει σε πέδιλον»^. Κατ’ άρχάς Ιγένετο σκέψις νά γίνη ή στέψις 

εις τά Σκόπια, άλλ* ύστερον δ Άπόκαυκος έγραηιεν ΰποδεικνΰων τήν Θεσσα¬ 

λονίκην^. Συνηντήθη δέ μέ τόν μέλλοντα βασιλέα εν ’Άρτη, δπου εμαθεν 

τήν άρνησιν τοΰ Θεσσαλονίκης^. Έκεΐ προσεβα?νε τον Αποκαυκον ποδο- 

κακή, δυσχεραίνουσα τήν μετακίνησίν του: « εμε δέ, γράφει, και η τού Μαρ¬ 

τίου τρισκαιδεκάτη είδε κατά τήν’Άρταν τή κλίνη προσηλωμενον... και αξιω- 

θείην και Ιπιζήσαι και εμού οον βαοιλειος ανϋις κατατρνφηααι, μηδ εΐζ 

χοαονχον έλάοαι τό δνοτύχημα ώς έκ τής οής οτεφηφορίας απολειφ&ήναι 

με καΐ χρίοεως, ώ καλέ βασιλεν... Άνέρρωσεν δμως καΐ Ιπροχώρησε 

προς τόν Θερμαϊκόν. Έκ τού Κίτρους εγράφη άλλη έπιστολή προς τόν δια- 

μένοντα ήδη έν Θεσσαλονίκη Θεόδωρον, περί τής ετοιμασίας έκεΐ καταλύμα¬ 

τος®. Ό Ιωάννης Ναύπακτού έ’φθασεν είς Θεσσαλονίκην, συνέταξε τό έγγρα¬ 

φον τής άνακηρΰξεως ’ καΐ μετέσχε τής χρίσεως. Ταυτα έγένοντο μετά τό 

Πάσχα® τοΰ 1224 ή 1225®. Χαρακτηριστική είναι ή δικαιολογία τής άνα- 

γορεΰσεως Ιν τφ συνταχθέντι έγγράφφ. Ό Θεόδωρος «έγένετο ξυστής μετά 

Θεόν καί σωτήρ ήμέτερος καί αυτοτελής σωτηρία, πολλούς μέν πόνους υπο· 

μείνας Ινεκα τών Ινταΰθα χριστιανών, πολλούς δέ ίδρωτας κενώσας ύπέρ 

ήμών καί (τό τοΰ ποιητοΰ εγκαίρως είπεϊν) * νύκτας άθπνους Ιαύων * καί 

1 ΝΡ 274,18-20. 

2 ΝΡ 268,6-7, μετά τήν κατάληψιν τοΰ Προσάκου. 

3 νντ 3, 1896, 280,8-ιι. 
« ή εν ’Άρτη κατά τοΰ Θεσσαλονίκης οργή » ΝΡ 283,84. 

5 ΝΡ 284,4-12. 

6 'Η 20ή , ΝΡ 284-285. 

7 ΝΡ 258 -259. 

β Π ο λάκη ς, σ. 56. 

® *Η άλωσις τής Θεσσαλονίκης ετίθετο άλλοτε είς τό έτος 1223 (πρβλ. 

Μηλιαράκην, σ. 161, Πολάκην, σ. 51). Ό Βέης ΒΝΖ 11, 1934, σ. 

188 θεωρεί τήν στέψιν ώς γενομένην τό εαρ τοΰ 1224. Ό 1. I, ο η ^ η ο π, 

Γβρπ30 άβ δ&ΙοηίφίΑθ ρ&Γ Ιεβ Οτεοδ βη 1224, ΑοΙεε άυ ΥΙ^ Οοπ^τέβ ά’έΐα- 

(3β8 ΒγζμηΙίηεε ( Ρ&Γΐδ 1948), νοί. I, 1950, σσ. 141 -146, δέχεται τήν άλωσιν ώς 
τό 1224 γενομένην και μάλιστα περί τό τέλος, δτε ή στεφηφορία τοΰ Θεοδώρου ήκο- 

λούΟ-ησε τό έαρ τοϋ 1225. Πρβλ. καΐ ΑΙκστ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, 

άναγόρευσις καΐ στέφις τοΰ βυζαντινού αύτοχ.ράτορος, έν Άθήναις 1956, σσ. 177- 

180, Ιδίςι σ. 177, σημ. 1. 
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' ηματα" διαμέτρων ' αίματόεντα ’ ^ εκ των πολεμικών αγώνων καΐ συμπλοκών 

υπέρ άφανισμοί) μέν τελείου των καταπολεμησάντων ήμας άθεων Λατίνων, 

ετι δέ και των έκ του Αίμου Σκυθών ( = Βουλγάρων !) »^. Περαιτέρω επαι¬ 

νεί αυτόν διότι άποκατέστησεν εις την «άρχαίαν χριστιανικήν διαγωγήν και 

κατάστασιν... πολλούς μέν και δυσαρίθμους άνακαθάρας όχλους λατινικούς 

τε και σκυθικοΰς, πολλά δέ έπισκοπεϊα Θεοΰ και ιερά μοναστήρια τής λατι¬ 

νικής και σκυθικής λυτρωσάμενος μιαρίας... Διά ταΰτα ό Θεόδωρος « τήν 
τής βασιλείας αντιμισθίαν άντέλαβεν εηιακοπικαϊς όμολογίαις και λοιπών 

ιερέων και μοναχών καΐ στρατιωτών έπικρίαεαι και πάντων τών έντανϋα 

χριστιανών »*, δηλαδή θελήματι κλήρου, στρατού καΐ λαοΰ! Ένώ δ* ήρχισε 

τό έγγραφον δ Άπόκαυκος μέ τον Δαβίδ και τον Παύλον δέν ήδυνήθη να 

μή άναφέρη εντός αύτου στίχους του Όμηρου! 

6. ΑΙ σχεσεις του Άποκαΰκου μετά τών συγχρόνων του δυτικών δρ· 

θοδόξων άρχιερεων είναι άξιαι μελέτης. Πέραν τών σχέσεων αότοΰ μέ τον 

Χωματιανόν, τόν Βαρδάνην, τόν Ιφησυχάζοντα *Αθηνών Χωνιάτην, ένδια- 

φέρον έχουν πάντοτε ζητήματα Ιγερθέντα μεταξύ αυτού καΐ τών υποκειμένων 

αύτφ Ιπισκόπων, μέ τούς όποίους συνήθως διετέλει εις άγαθήν κοινωνίαν. 

Ίδίςι εις συγκρουσιν ήλθε μέ τόν "Αρτης Ίωάννην, δν άποκαλεϊ «άνεπισκό· 

πητον επίσκοπον»γράψων δέ πρός τόν βασιλέα Θεόδωρον περί αυτού 

λέγει: « εϊ ποτέ δέ τις καΐ ψιλήν προσκύνησιν άπονέμει μοι, όδε θανατ$ εκ 

τού παραυτά κακοΰμενος, ζημιούμενος, άφοριζόμενος, διωκόμενος· ούτε πα- 

τριάρχου όνομα Ιν τή ’Άρτη ούτε μητροπολίτου θέλει άκούεσθαι, άει δέ 

καιροφυλακεΐ καί τήν αύτοκεψαλίαν φαντάζεται»^. 

Ή έν Ναυπάκτιρ σύνοδος άνέδειξε κανονικώς επίσκοπον Βε?Αάς τόν 

χαρτοφύλακα Άχρίδος Μανουήλ Μακρόν -Άλλ* ό βασιλεύς Θεόδωρος ύπε- 

δείκνυεν έτερον, αγράμματον δέ. Ό *Απόκαυκος δέν εδίστασεν άλ?.ά τού 

έγραψεν: « Χθες έποίησα έξ ορισμού σου Ίωαννίνων επίσκοπον και σήμερον 

πάλιν περί εαυτήν ή βασιλεία σου ταύτην® έλκει τήν εκκλησίαν" εοικε δέ, ώς 

1 ως και εγώ πολλάς μεν άνπνονς νύκτας ΐανον \ ηματα 6" αίματόεντα διέπρηοσον 

πολεμίζων Ίλιάς I 325 - 326. ν 
2 ΝΡ 258,16-22. I 

^ 258,26-29. I 

4 ΝΡ 259,6-8. I 

3 Βυζαντις Λ', 25. I 
® ΝΡ 274,10-14. Πρβλ. καΐ Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα ■θείων και Ιερών | 

Κανόνων Ε', 1855, σσ, 106- 109 δπου ό πατρχ, Γερμανός γράφει διά μοναστήρια \ 

του "Αρτης κατεχόμενα ■υπό τοΰ Άποκαύκου. | 

’ Συμβολή Άχρ. σσ. 11-12, σ. 2 καΐ σημ. 3. Βέης, ΕΕΒΣ Β', 1925, σσ. | 

124- 125. I 

® Τής Βελλάς δηλονότι. | 
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I παντελώς με άναλφάβητον έχεις καΐ διά τούτο τοιουτους μοι διαπεμπεις, ως 

I φίλον είναι τφ όμοίφ τό όμοιον ταΰτα ώς άστεΐσματι· πληροφορήθητι δέ, 

I ώς εισι καΐ έτεροι τού Ιερέως σου κρείττονες κατά γνώσιν τέως\.. Τούτο μό- 

I νον αντιγράφω πρός τό παρόν, ότι έβράδυιεν η ενθύμησις, ευτρεπισθέντος 

I ετέρου ποός τήν αυτής έπισκόπησιν » Το απόσπασμα αυτό δεικνύει το 

θάρρος και τήν οίκειότητα τήν οποίαν είχε προς τον βασιλέα ο Ναύπακτού. 

ΐ Κάποτε όμως αι υποθέσεις εξετραχύνοντο και ειχον μεγαλυτερας συνέπειας . 

7. 'Η έ9ΐζ Άποκαύκου και Κωνσταντίνου Δουκα, εγκατασταθεντος εις 

Ναύπακτον και εξώσαντος τόν μητροπολίτην εκ τού έπισκοπείου αυτού 

και πολυειδώς ταπεινώσαντος καΐ ζημιώσαντος είναι γνωστή Μεταγράφω 

αποσπάσματα επιστολών τού Άποκαύκου, ων η πρώτη προς τον δεσπότην 

Θεόδωρον : « έξεφωνήθη γάρ τοΤς πάσι δεσποτικον επιτίμιον, οσοις ράκος 

και κουρά τριχών τόν βίον διίστησι καί οσοις πατητόν τό πολίτευμα, μή 

προσαγορείαις άξιοΰσθαι τόν μητροπολίτην μηδέ προσόψεως. καΐ^ φέρω 

τήν επιτίμησιν άχρι και τής είκοστής τού τρέχοντος Αύγουστου μηνός καΐ 

είμ'ι ώς μή ών, πράγμα τοΐς φιλοσόφοις άποςηθέν... τά έμά ΰποζύγια καί 

άσαρκα και καταπλήγα® εκ τής δδοιπορίας γενόμενα πολλάκις τής εν Ναυπά- 

κτφ νομής Ιδιώχθησαν, κατά συγχώρησιν δέ τών Ιπποκόμων καΐ έ'λεον, άλλ' 

ού κατά* δεσποτικήν εύσπλαγχνίαν συνεχωρήθησαν νέμεσθαι»^ Ή δεύτερα 

Ιπισιολή Ιγράφη είς δημωδέστερον ύφος πρός τήν σύζυγον τού δεσπότου 

Μαρίαν τήν Δούκαιναν καΐ δυστυχώς δέν εσώθη δλόκληρος. Μεταφέρω τό 

σωθέν τμήμα : « ...άνθρωπος καί παραγειτονεύει αύτφ, μήνα ένα οΟ μή τον 

ύπομείνη· και τούτων Ιχόντων ούτως εις τήν ελεημοσύνην σου άπέμεινε, πού 

νά καθίσω, πού νά ζήσω. 6 Χορταΐτης* δέ άπό τόν νούν μου ούκ εύγαίνει 

ούτε ήμέραν ούτε νύκτα, και προκρίνω δύσβατον όρος, χάσμα, κρημνόν, θά¬ 

λασσαν, ποταμόν παρασύροντα ή τήν μετά τοΰ άνδραδέλφου σου πλησιότητα' 

καί λΰτρωσαί με άπ* αυτού και τής άπανθρωπίας αυτού και τής αναισχυν¬ 

τίας και δριμύτητος τών ανθρώπων αυτού, ών πάντων τής κακίας λυτρώσαιτό 

1 Τέως = τουλάχιστον. Πρβλ. Κ. "Αμαντον, ΓλωσσικαΙ παρατηρήσεις είς 

μεσαιωνικούς συγγραφείς, ΕΕΒΣ Β , 1925, σσ. 277 - 278. 

2 ΝΡ 285,20-26 , 29-88. 

3 ίΙρβλ. λεπτομερώς τά τής έριδος τοΰ Ναύπακτού καΐ τοΰ Άρτης περί τών 

άδελών Σημαδευμένων κ,ά. αΐτιών παρά Πολακη, σσ. 108-114. 
* Πολάκης, σσ. 85- 100. Τήν έριδα ό Πολάκης θεωρεί έκραγεΐσαν τό 1220 

(δπερ θεωρεί έτος θανάτου τοΰ Χωνιάτου, άντί τοΰ 1222 ), βλ. σ. 95, άλλ εγώ 
νομίζω δτι αΰτη δεν απέχει πολύ τοΰ 1228 δτε επήλθεν ο συμβιβασμός. 

® κατσπλήγμα ΚεΓ&ηΐθνιε. 

® κακά Κετεπιειαε. 
τ ΝΡ 281,25-34. 

8 Ό Χορτιάτης τό παρά τήν Θεσσαλονίκην βουνόν. 
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με ό Θεός φρουρών καΐ σκεπών την βασιλείαν ήμών»^ 'Η τρίτη προς τον 

Χωνιάτην (;}: « ΆνΟρώπφ προσέκυρσα πονηρφ... καί, ώς ή Μα Γραφή, 

άδίκφ καΐ πονηροτάτφ παρά πάσαν την γην υφ’ ου και του επισκοπείου 

συνόλως εκβέβλημαι καί τέως® περί σκηνάς στενός ειμι καΐ αμφίβολος, μή 
έχων έως καί δεΰρο οπη πόδα έρείσω καί κεφαλήν εισαγάγω Είναι γνω¬ 

στόν δτι συνεφιλιώθησαν έν τέλει ό Άπόκαυκος καί 6 δύστροπος Κωνσταν¬ 

τίνος, ό δέ άρχιερεύς έγραψε λόγους κολακευτικούς διά τον περιΰάλψαντα 

αυτόν άσθενησαντα τέως διώκτην του^: « άπαν έγένετό μοι καλόν, κηδεμών, 

νοσοκόμος, ιατρός, δάκρυα πρός Χριστόν χεάμενος, προς την Θεομήτορα, 

σπείρας εις Ινδεεϊς γαστέρας χρυσόν, κρέατος αποχήν κατά τρίτην εκάστην 

τή Θεοτόκφ ευξάμενος, ως ό Ναυπάκτου άνακλιθή »Έπέτυχεν δμωε άργό- 

τερον {1228 ) 6 Άπόκαυκος χρυσόβουλλον υπέρ τής μητροπόλεως Ναυπάκτου 

και των κτήσεων της, τό όποιον τον άπήλλασσεν εϊς τό μέλλον τοιουτων, ώς 
ή του Κωνστ. Δούκα, δχλήσεων^. 

8. Τά προνόμια ΰπέρ τής Ναυπάκτου ούσιαστικώς δεν ήσαν πρός 

καρπωσιν τής Εκκλησίας, άλλά πρός άπαλλαγήν άπό των φορολογιών καΐ 

των πιέσεων τής κεντρικής έξουσίας. Χαρακτηριστικά των ανθρωπιστικών 

άνηλήψεων του Άποκαύκου είναι τά επόμενα άποσπάσματα έξ Ιπιστολών 

αΰτου άπευθυνομένων πρός τόν Κωνσταντίνον Δούκαν: « Κελεύεις δέ ταΰτα, 

ϊνα ήμάς πτώχευσης; Άλλ’ ήμεϊς καί άρτον φαγόμεΟα και ΐμάτιον περιβα- 

λουμεθα και μητροπολΐται άκούσωμεν, εϊ καΐ μή πράγματι, τέως’ δνόματι 

άληθείας ερήμφ' οί δέ αναστεναγμοί των πενήντων, αί δέ βάσανοι τούτων, 

ή βαρεία λεηλασία, ό άντικρυς στεναγμός, ό ολοφυρμός, ή στενοχωρία, ή 
άκόλουΟος γυμνητεία, ή άπεμπόλησις των προσόντων, ή άδικος άπαίτησις 

καί άναφορμος, υπολαμβάνεις ώς ούκ άναβήσεται πρός Θεόν μετά των ήμε- 

τερων δακρύων; ουκ εσται κρίσις; ούκ εσται των πραττομένων άπόδοσις;... 

Δέομαι σου, ω αυθεντα ημετερε, άφες τήν πράξιν ταύτην.., άπέστωσαν τοϋ 

σου γαζοφυλακιου αι έκ ιών εκκλησιών τοιαΰται προσαγωγαί» ®. Πράγματι 

έζητοΰντο χίλια χρυσά νομίσματα ώς φόρος έκ τής Ναυπάκτου, ό δέ Άπόκαυ¬ 

κος είχε κατορθώσει νά δώση 343 καί νά συμπλήρωσή διά της αξίας ζφων το 

ποσόν μέχρι 500. Καί δ μέν μητροπολίτης Ιβιάζετο ό ίδιος· άλλ* οΐ ύποκεί- 

1 ΝΡ 288,4-12. 

® Τέως = όμως. 
3 Αρμονία 3, 1902, 287. 

^ Π ο λ ά κ η ς, σ. 97. 

^ Ρ ε ί ι· ΐ ά 6 5, σ. 96. 

δ ΝΡ 250 - 254. 

Τουλάχιστον. 

δ ΡείΓίάέδ, 80 ( έπιστ. IX 11-22). 
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μενοι, τό ποίμνιον, ύπέμενον βανανιστήρια: « Έγώ δέ ποίοις δφθαλμοΐς, 

εικάζεις, δψομαι ταλανιζόμενους ανθρώπους διωκόμενους καί έν λεηλασίςι 

βαρβαρική και τούς μέν κατωκάρα ήωρημένους, άλλους δέ χειροδέτους, καί 

ραβδιζομένους ετέρους, καί μυρία πάσχοντας δεινά, ώς τόν ύμΐν ποθούμενον 

χρυσόν έξεμέσωσιν, οί μηδ’ άρτον εύποροϋντες τοΰ έκ κέγχρου, τοΰ έξ δλΰ- 

ρας; Καίτοι εαν εγώ εξουσία προοκέκρονκα, έγώ μαοτίζεσϋαι άξιος- 

άντ’ έμοΰ δέ οί πένητες διατί; ή ουδέ ούτοι, άλλα η τούτων αρχουσα 

Θεοτόκος » 
*0 άγων ούτος έπέτυχεν, αν κρίνωμεν απο τας διατάξεις τοΰ χρυσοβουλ* 

λου, δΓ ών έ?^θεοοΰνται ού μόνον ή πόλις τής Ναυπάκτου άλλά καί ή 

περίοικος χώρα: « μηδέ τους έν τή περιχώρφ τής Ναυπάκτου παροίκου; 

αυτής ή αγγαρείαν ή ζημίαν ή δποιονδηποτε ελκυσμον.·· υπομενειν, μη τους 

κληρικούς, μή τά υποζύγια τούτων, |ΐή τους ένοικους, μή τα βοσκήματα τού¬ 

των, μηδέ εις πλωϊμολογίαν έλκεσθαι τους άλιεΐς αυτής και τους Ιτερως 

αυτή διαφέροντας, μηδέ τής είς θάλασσαν των Τχθυων αγρας κωλυειν αυτους 

μή τούς ύηό τήν μητρόπολιν χειροτέχνας των υφασμάτων, μή τούς σκυτεΐς, 

μή τούς ράπτας, μή τούς άτεχνου; Ινοίκους παρά τοϋ αύταδέλφου τής βασι¬ 

λείας μου άγγαρεύεσθαι ή μερικώς ή καθόλου κακοΰσθαι παρ αυτοϋ και 

έλκεσδαι, ή βασιλεία μου διορίζεται! 

9. Τό γήρας καΐ ό θάνατος τοϋ Άποκαύκου συνέπεσαν μέ τραγικά; 

μεταπτώσεις είς τήν Βαλκανικήν. Τό 1230 ό Θεόδωρος ήττήθη παρά τήν 

Κλοκοτνίκαν, τό νϋν Βειπιάδοΐιε, κείμενον επί τής δδοϋ άπό Άδριανουπό* 

λεως είς Φιλιππούπολιν. Ή διάδοχος κατάστασις είναι ύποχρεωμένη τό μέν 

νά παραιτηθή τής προσπάθειας πρός άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, τό 

δέ νά συμβιβασθή καί πρός τήν Νίκαιαν. Απαραίτητον διά τό τελευταϊον 

τοϋτο ήτο νά έπέλθη εκκλησιαστική ένότης. Παλαιότερον ή Μ. Εκκλησία 

και δι’ ειδικού ακόμη απεσταλμένου, τοϋ Κωνστ. Αύληνοϋ'' είχε διαμαρτυ- 

ρηθή διά τάς έκθέσμους έκλογάς ή χειροτονίας μητροπολιτών υπό τοΰ Άπο¬ 

καύκου, έπιλαμβανομένου ξένων δικαιωμάτων διά νά έκλέγη τόν Δυρραχείου, 

τόν Άχρίδος, Ν, Πατρών, Λαρίσης ή τόν Κέρκυρας ή νά ύποκινή χειροτονίας 

υπό τοΰ Λευκάδος κ.ά. μή υπαγόμενων εις αύτον επισκοπών. Δια να επελθη 

η προσέγγισις έχρειάζετο ν* άρθή έκ τοϋ μέσου τό ό'ργανον τών παραβάσεων. 

Οϋτω τό 1232 ό Ιωάννης παρητήδη τής μητροπόλεως Ναυπάκτου, έμόνασεν 

καί άπεσύρθη τής σκηνής τοΰ δημοσίου βίου®: <! ως ει και νέος ημην και 

τ Προστάτις τής Ναυπάκτου. 
8 Ρεΐτΐάβδ, 84 (έπιστ. X, Πρός Ν. Γοριανίτην 15-21). 

3 ΝΡ 253,4-18. 
4 νντ Β, 1896, σ. 268. 

5 Πο λάκ η ς, σ. 80. 
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εύσθενης καί τούς μακραν εκτοπισμούς ήγοΰμην τρυφήν, ούδ’ ούτως κατεβα- 

λόμην αν τό τυχόν, ως άγοράσαι τό ήσυχάζειν» εγραφεν\ 'Ως ήσυχαστήριον 

εξελεξε μικρόν μοναστήριον τής Ηπείρου. « Ζώ καί εγώ εν ασθεΛ-εί(? διάγων 

εν ιή Κοζΰλη καί υπομένω τάς έξαρχικάς απειλας»^. Τώρα ήτο γέρων 

πλέον. Την Αυγουστου 1232 απεφασίσθη συνοδικώς ή αποστολή τοϋ 

μητροπ. Αγκυρας Χριστόφορου ώς πατριαρχικού Ιξάρχου εις τάς δυτικός 

επαρχίας { Βαλκανικήν ) Περί τάς άρχάς τοϋ επομένου έτους 1233 6 Άπόκαυ- 

κος αποθνήσκει Ειχεν ήδη προβλέψει τό τοιοΰτον τέλος : « Άλλ’, ώ θεέ άναξ 

(έγραφε πρός τον Γοριανίτην κυρόν Νικόλαον 4 ή 5 ετη ενωρίτερον), 

ψυχοκρατορ Χριστέ, θάνοιμι ρακένδυτης καί μή επίσκοπος, ως κερδανώ 

το ασκυλευτον, καί κατελθοιμι πρός τόν δίχα παρακρουσμάιων καί 

τής φδε κάκεϊσε άπερισκέπτου ποραρριπτήσεως»®. Έσκέφθη νά κατα- 

φυγϊ) εις την μονήν τοϋ όσιου Αουκά: «ούτως έπΙ τήν πνευματικήν μοι 

γειναμένην τοϋ Ιτειρίου μονήν άφίξομαι, τόν χοΰν Ικεϊσε τφ χοϊ άποδώ- 

σων »*Λλλά και εκεί ήσαν εγκατεστημένοι Φράγκοι καί δεν ήδϋνατο νά 

μεΐνη. Ή πικρία είχε πληρώσει τήν -ψυχήν του « τά 6* έμά δπως εξει μετά 

βραχύ, θρίξ ή λευκοβαφής προμαντεύεται* τεθνήξομαι γάρ καί λείψω φίλοις 

μεταμελον, ουχ δτι δίκαιος, άλλ* δτι φίλος όρθότατος και πιστότατος»’. 

ΕΙς τόν θρόνον τής Ναύπακτού έξελέγη τώρα Νικήτας Χωνια'της, 6 ανεψιός 

τοϋ είς τό Οικουμενικόν πατριαρχεΐον πιστοϋ διαμείναντος μέχρι τέλους Μι¬ 

χαήλ τοϋ Αθηνών, πρόσωπον οίκεΐον τοϋ *Αποκαύκου. 

Ό δεσπότης Μανουήλ διά πιττακίου άπευΟυνθέντος πρός τόν Ιν Νικαίρ 

πατριάρχην Γερμανόν Β' έζήτησε νά συμφιλίωση αύτόν ό πατριάρχης μέ τόν 

Τωάννην Βατάτζην καί ν’ άποστείλη έξαρχον είς τήν Δύσιν διά τάς χειροτο- 

νιας, Επεσειε δέ τους έκ θαλάσσης κινδύνους των πειρατών κ.ά. δεινά και 

τών αποστάσεων καί των συγκοινωνιών τήν δυσκολίαν®. Εις ταΰτα άπήντη- 

σεν ο Γερμανός, οτι ο εκ τής θαλάσσης κίνδυνος υπήρχε πάντοτε καί δτι 

προ τοϋ 1204 ό Ναύπακτού Τζίρος ® έπεσεν είς χεΐρας τών πειρατών καί 

εξηγοράσθη αντί δΟΟ χρυσίνων, άλλ’ δτι ό κίνδυνος είναι κοινός τοϊς τε 

δυτικοϊς καί τοΐς εφοις και δτι αποστέλλει έξαρχον τόν Άγκυρας*®. Κρίνων 

1 ΝΡ 271,23-δ. 

2 ΚυτΙζ, σ. 140, Πολάκης, 83 -84. 

3 Μί1ϊ!ο5Ϊο1ί-Μύ1ΐ6Γ, Αοί& εΐ ϋίρΙ. ΙΠ, :86δ, σ. 65. 
^ Πολάκης, σ. 84 και 140. 

^ ΡείΓΪάέδ, 72 ( έπιστ. II, 19-22 ). 

Βέης, ΒΝ; 11, 1934, σ. 190. 

ΡείΓίάθΗ, 99 ( έπιστ. ΧΧΧίΙΙ, 17 -19 πρός Γοριανίτην ). 

Μ ι1ί 1 ο 3 ί ο 1ι · Μ ϋ 11 6 Γ, Αοία εί Βίρ1οιυ&1& III, 1865, σσ. 59-62. 

^ Αυτόθι, σσ. 62-65. Τό ένταλμα τής εξαρχίας, αυτόθι, σ. 65. 

οι μητροπολϊται άναφέρονται διά τών επιθέτων των (Τζίρος, Ίοσίτης, Με- 

5έ 

ό Γερμανός ως « προφάσεις σχισμάτων » τά περί κινδύνων εκ πειρατών, 

προσθέτει καΐ τά επόμενα δΓών -υπονοεί τόν, μοναχόν π?^ον, Ίω.Άπόκαυ- 

κον: «ό δέ μετ’ αυτόν (τόν Τζίρον) ούκ έτι, άλλ’ εύθετα πάντα Ικείνφ καί 

ομαλά, και βίον εύδαίμονα καί πολυχρόνιον εΗανύσας μετά λιπαρού γήρως 

έτι τή τοϋ βίου θαί.άσση έμπλέειν επιφημίζεται καί σοφός ών* καί φρένα 

περιβεβλημένος βαθεΐαν τε και έ’λλογον, καί αυτών τών έν τφ άερίφ έλλιμνα- 

σμφ νηχομένων κατασοφίζεται πειρατών, καί τό μέλαν τών μοναγμκών 

άμφιαμάτων κα^ντιοδνεται, ώστερ τινά νύκτα βαθεϊαν είς φώς άνέσπερον 

παραπέμπουσαν, τά πάναγρα τών αερίων πνευμάτων διαδράναι πραγμα¬ 

τευόμενος » 

10. Ή ήθικ-η έπιβολ-η τοϋ Άποκαύκου ύπήρξε μεγάλη. Τούτο δεί- 

κνυται καί έκ τής έπεμβάσεως αύτοϋ ΰπέρ τών διωκόμενων ύπό τών έντοπίων 

Ίωαννιτών προσφύγων, τούς όποιους ό δεσπότης Μιχαήλ ’Άγνε?νος εγκατέ- 

στησεν είς τό ύπ’ αύτοϋ πηχθέν κάστρον τοϋ πολίσματος. Προφανώς μετά 

τήν έξασθένησιν τού Θεοδώρου, κρατουμένου τυφλού αΙχμαλώτου υπό τών 

Βουλγάρων, οΐ εντόπιοι Ίωαννΐται εύρον ευκαιρίαν νά έξώσουν τούς έγκα* 

τασταθέντας είς τό κάστρον Ιπήλυδας καί τούς άπογόνους των, ή νά άπορρί- 

ψουν καί αύτά τά δστά των έκεϊθεν. Οί δοκιμαζόμενοι προσέφυγον είς τόν 

Ίωάννην Άπόκαυκον, διατελούντα έτι μητροπολίτην Ναυπάκτου, και Ιπέτυ* 

χον τήν έπικύρωσιν τού βασιλικού ορισμού τού Θεοδώρου® τού Ιπιβεβαιώσαν- 

τος τά προνόμια τών προσφύγων. Ό Ικδούς τό έγγραφον Άθ. Π. Κερα- 

μεύς * Ικυμάνθη περί τήν χρονολόγησιν αυτού μεταξύ τού 1232 καί 1217, 

θείς τό τελευταΐον έτος έν τφ κειμένφ. Αλλά τό έτος έκεϊνο μακράν άπειχεν 

ό Θεόδωρος νά είναι βασιλεύς, ώς άναφέρεται έν τφ έγγράφφ. Προφανώς 

τό έγγραφον έγρσφη μετά τό 1224, ίνδικτιώνι ιε' (= 1227 ), οτε ο Θεόδω¬ 

ρος ήχο βασιλεύς καί άπουσίαζεν έξ Ηπείρου ®.Ή ύπόθεσις, δτι ή κοινωνική 

αύτη ταραχή εξέσπασε τό 1232 μοί φαίνεται αδύνατος, διότι τό έτος εκείνο 

σοποταμίχης, Χρυσοβεργης, Καλοσπίτης κλπ. ) διότι, ώς άγαμοι κληρικοί, συχνά 

προαγόμενοι ήλλοσσον ονόματα. 

ι αοψως ά»» εν τή έκδόσει ΜΜ. 

2 “Ενθ* άνωτ., σ. 63. Τά τελευταία ούχΙ άνευ ειρωνείας. 

® Μή διασωθέντος μέχρις ήμών. 

^ ΔΙΕΕ 3, 1891, σ. 454-555. Έν αρχή τής σ. 452 λέγει τό έγγραφον ώς 

τοΰ 1432 ! 

® Καλή άνάλυσις τοί3 περιεχομένου δίδεται υπό του καθ. Μ. Δεν δια εν τή 
ανακοινώσει του : Διενέξεις μεταξύ α-υτοχΟόνων καΐ προσςψγων έν Ήπείρφ μετά τό 
1204 και ή άκολουθηθεϊσα άποικιστική πολιτική, 8ΒΝ VIII, 1953, Κοπι&, σσ. 

302 - 306 ( άνακοίνωσις είς τό Βυζ. Συνέδρων Ρ&ΙβΓΠίο 1951). 

6 Δένδιας, “Ενθ” άνωτ., σ. 305. 
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ήτο δλως άποόσφοοον διά τοιαΰτ7]ν Ιπέμβασιν του υπό δυσμένειαν, ασθενούς, 

παραιτη-θέντος καΐ ·θανόντος μικρόν μετ’ αυτό Άποκαΰκου. 

ΕΡΓΟΝ. 1. Δεν γνωρίζομεν μέχρι σήμερον εάν ο ’Απόκαυκος εγρατ|)ε 

θεολογικά ή ρητορικά έργα, αλλά τό αντίθετον θά μου εφαίνετο δ'λως απί- 

θανον. Πάντως τά σωζόμενα έργα του είναι δυνατόν νά διαιρεθούν εις τρεις 
κατηγορίας: 

1 ) Ποιήματα εις ιαμβικούς στίχους (λόγια μέτρα). 

2) Αλληλογραφία επί ιδιωτικών και δημοσίων θεμάτων. Τούτο είναι 
και τό κυριώτερον των έργων τού Άποκαυκου' και 

3) Δημοσίου χαρακττίρος έγγραφα, ώς διατΰπωσις χρυσοβοΰλλων, συνο¬ 

δικών πράξεων κλπ. και γνωμοδοτήσεις νομικού περιεχομένου*. 

Σημειωτέον δ'τι ούδέν των σωζομένων γραπτών τού Άποκαΰκου ανα¬ 

τρέχει είς περίοδον προγενεστέραν τού 1215 (εκτός πιθανώτατα των στί¬ 

χων)*, ή δέ διάσωσις των μετά τήν χρονολογίαν ταΰτην δφείλεται είς τον 

πολιτικόν ρόλον τόν όποιον διεδραμάτισεν ό άνήρ και εις τήν σπουδαιότατα 

τής Ικκλησιαστικής δριδος μεταξύ των δυο δρθοδόξων έλληνικών κρατών. 

2. Τ<χ ποιήματα τού Άποκαΰκου * δεικνύουν μίαν ευαισθησίαν καΐ πλα¬ 

στικήν ικανότητα ού τήν τυχούσαν, Πρός άπόδειξιν φέρω τό γραφέν ώς έκ 

ηροαώηον ζωγράφου τινός, ζωγραφήσαντος κατά τάς άρχάς δφθαλμικής του 

παθησεο3ς την είκονα τού Ευαγγελισμού, παρακαλούντος δέ τήν Θεοτόκον καί 

τόν Χριστόν, δπως τφ έπαναδώσουν τό φως, διά νά βλέπη καί διά νά μετα- 

νοή Ιπι ταϊς κακιαις του. Οι στίχοι αύτοί, τούς όποίους παραθέτω περαι¬ 

τέρω, διατηρούν δλην τήν συγκίνησιν τού ανθρώπου τού άγαπώντος τό φώο, 

δ'περ κατά τόν Άπόκαυκον; 

Τ6 ψφς διαυγές, ηλην εν δστράκφ μένον, 

και μαρμαρνσσει των όρώντων τάς κόρας" 

Θεός μεν οϋν φως καί μένει παρ’ δστράκφ 

τό ό’ δστρακον που καί τό σαρκίον βλέπεις... 

δτι φυοικώς αποβάλλει τό βλέπειν 

δ ταις υπέρ δνναμιν αύγαΤς εμβλέπων. 

(Εις Μεταμόρφωσιν 1-4, 12-13)^ 

^ Πρβλ. Πολάκην, σσ. 115-126. 

2 ’Ών στίχοίν οΐ έσχατοι έγράφησαν (πιΌ^νώς τό 1219, πρβλ. Πολάκην, 

σ. 218 ) εν Ναυπάκτφ, άλλ’ ασφαλώς άλλοι έν Κωνσταντινουπόλει προ του 1204 

(πρβλ, ΆΟηνά Ε', 1903, σσ. 470-473, ποιήματα 8-10). 

^ Πρβλ. περί αύτών Πολάκην, σσ, 126-133, 

4 ΆΟ-ηνά ΙΕ', 1903, σ. 469. 
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Περί δέ τού ζωγράφου γενικώς ?ώγει αλλαχού ό Άπόκαυκος: 

τυραννικόν πέφυκε πράγμα ζωγράφος 
των πνευμάτων τό κοϋφον είς βρι&ος φέρων 

και φιλονεικών τήν άϋλίαν γράφειν'^. 

Ιδού τό ποίημα περί τού οποίου πραγματευόμεθα: 

Εις εικόνα Χαιρετισμόν, Ιστορηϋεισαν καί κοσμηϋεΐσαν 

παρά τίνος, ου δ όφϋαλμός επα&ε λευκώματι. 

‘0 οφθαλμός εστιν ήλ.ιος τής ημέρας, 

νυκτός σελήνη, νύξ δέ καΐ βροχών βίος, 

καί τήν Σελήνην εϋρον, ήν έ’γραψά Σε, 

πολλών ρνσαμένην με των προσκομμάτων 

5 είς τόν σκοτεινόν τούτον δν τρέχω βίον. 

πλήν δντί πασών σών, Σελήνη, λαμπάδων 

γράφω Σε καί κοσμώ Σε καί τΐ'&ημί Σε 

εις νυκτός άρχάς τής έμής δφύαλμίας- 

τόν "Άγγελον δέ πρό προσώπου Σου γράφω 

τήν σύνοδον δηλονντά Σοι τοΰ Φωσφόρου. 

"Ηλιε Χριστέ καί Σελήνη Παρ&ένε, 

άκτϊνα διπλήν έξαναλάμψατέ μοι 

δμματος είς φώς, είς μετάνοιας λύχνον^. 

ΕΙς τόν ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου Σόφιας ΰπάρχουν μέ άλλας άρχαιο- 

τέρας καί τοιχογραφίαι τού ιε' αΐ. μετά μακράς εγχρώμου Ιλληνικής έπιγρα- 

φής, ή οποία άνεγνώσθη καί διωρθώθη υπό των Β. Ρΐΐον, Κ. Κωνστανχο- 

ποΰλου* καί τέΐνοςυπό Έμμ. Πεζοποΰλου ^ καθ’ ον καί γράφει; 

ονκοϋν νεουργί'εΐ) προσκννητ(ας) είκόνζας), 

10 τόν "Ηλι(ον) πρώτιστα τ(ής} δόξ(ας) γράφ(ων) 

καί τ(ήν) Σελήνην Παρϋ(έμ>(ον} συνε[γ]γράφ(ων) 

άρχαγγέλ{ων) τε, δεντ(έ)ρ(ων) φ[ώτων όύο]^. 

'Ο Πεζόπουλος έσχολίασε τήν επιγραφήν, ύπεμνημάτισε δέ εκ τής 

Ύμνογραφίας και άλλαχόθεν αυτήν και ώς προς τό Χριστός Ηλιος - Παρ- 

1 Ά«·ηνα ΙΕ', 1903, σ. 477. 

2 Άθ·ηνα ΙΕ', 1903, σσ. 468-469. 
·"' Κωνστ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Επιγραφή δυσανάγνωστος, ΕΕΒΣ 

ΙΑ', 1935, σσ. 416 -420. 
^Έμμ, Πεζοπούλου, Επιγραφής δυσανάγνωστου άνάγνωσις, ΕΕΒΪΙΒ’, 

1936, σσ. 433-442. 

5 ΕΕΒΣ ΙΒ', 1936, σ. 434. 
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ϋ·ενος Σελήνη, υπενΟυμίσας οτι ό Χριστός καλείται ήλιος τής δόξης, τής 

δικαιοσύνης, "Ηλιος Χριστός, μέγας, ν^ος, νοητός "Ηλιος, μονιίς. ,%ότης^ 

φως τριση?.ιος (-ον) κλπ. καΐ ή Παρ-θένος Σελήνη και Πανσέληνος\ αλλά 
διεφυγεν αυτόν τό ως άνω ποίημα τοϋ Άποκαΰκου, τό στενώτερον συνδεδε- 
μενον μέ την επιγραφήν Σόφιας 

^ ^ Ως προς την χρονολόγησιν των ποιημάτων, παρατηρώ οτι τό όγδοον 

επίγραμμα 3 ήτο ήδη γεγραμμόνον ότε εγράφη ή επιστολή τοϋ ^Αποκαόκου ή 

περιέχουσα τήν φράσιν « Ουδέ γάρ έκρινα δίκαιον τον λό^^νον είναι ύπό τόν 
μόδιον, άλλ“ έπ'ι τήν λυχνίαν τεθήναι, ώς ίαοτίμως ηάντας ανγάζειν εχη, 

οϋς Άνδρας ένδον οίκος Ιμπεριγράφειν ^ ^ καταλήγουσαν διά δΰο στίχων τοϋ 

επιγράμματος^τοότου^ Οί στίχοι εϊς τά άγια Φώτα « είναι οί τε?^υταϊοι χρο- 

νολογικώς , εις τούς όποιους ό Άπόκαυκος λέγει περί έαυτοϋ: 

Εγ(α λαλεΐν μεν προ χρόνφν εηαναάμην 

6 γάρ τριβέαν ζνγός με τής προεδρίας 

συχνόν τό βαρύτριβον αύχένι φερων 

άεΐ σιγάν πεί&ει με καΐ νεύειν κάτω,... 

Χειμών μέν ο^τος τής εμής άφααίας... 

τόν νωχελή γέροντα καΐ νάρκης δλον. 

(Εις τά Φώτα 1-4, 6, 30) 

3. ΑΙ έπιστολαι τοϋ Άποκαυκου Ιγράφησαν προς τόν Θεόδωρον 

Δούκαν, τήν Μαρίαν Δούκαιναν, πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως, άρχιεοεΐς 

άλλων θρόνων, μεταξύ των όποίων 0 Χωνιάτης, ό Βαρδάνης, 0 Χωματιανός, 

οί υφιστάμενοί του έπίσκοποι, πρόςάξιωματούχους τοΰ δεσποτάτου ώ; ό Νικό- 

?ιαος Γοριανίτης. καί ποικίλα άλλα πρόσωπα. Όλίγαι αύτών έγράφησαν άπΧως 

ώς λογοτεχνήματα, διά των πλείστων δέ ό συγγραφεύς εκφράζεται έπ'ι των 

καΰημέραν πολιτικών καί έκκ?.ησιαστικών δεμάτων. Χαρακτηρίζονται δέ άπό 

δυναμιν ύ'φους, ένάργειαν, καδαρότητα σκέψεως, άνάμειξιν λογιών στοιχείων 

τής δυραδεν καί τής εκκλησιαστικής παραδόσεως, μεμετρημένην παρεμβολήν 

^ Λύτόθ·ι σ. 436. 

^ Πρβλ. και το έν τή Νέςι Ελληνική δημώδες : 

Χριατος γεννιέται \ αα γήλιος φέγγει 

σά νιο φεγγάρι | χαι ηαλληκάρι. 

(Γ. Λ. Μεγα, Έλλ. έορταί και έ’διμα τής λαϊκής λατρείας, Άδ·. 1957. σ 45 ϊ 
^ Άδηνά ΙΕ', 1903, σ. 470. « · /· 

^ νντ 3, 1896, σ. 258,ΐ9. 

5 νντ Π, 1905, σ. 860. 

® Ά0·ηνά ΙΕ’, 1903, σσ. 477 -478. 

Πολάκης, σ. 128. 

μυθολογικών υπαινιγμών καί αναφορών εις κλασσικούς κ.ά. συγγραφείς, 

ζωηρότητα άφηγήσεως καί ειλικρίνειαν μεθ’ ή; εκφράζει τάς απόψεις του 

συνετώς, διπλωματικώς καί συνάμα εύθαρσώς. 

Ανάλογα προσόντα παρουσιάζουν καί τά ύπ* αυτού γραορεντα διπλωμα¬ 

τικά έγγοαςρα. 

4. Ώς προς τήν γλώσσαν, ό Άπόκαυκος, φέρεται δημιουργός πολ¬ 

λών λογιών ?νεξεων συναντωμένων τό πρώτον εις τά κείμενά του^ Άλλ’ έν 

προκειμένφ δεν δυνάμεδα νά εϊμεδα ποτέ βέβαιοι άν 0 ίδιος τάς επλασεν ή 

τάς παρέλαβεν, έν μέρει τουλάχιστον, από άγνωστόν μας συγγραφέα. Αί καλ- 

λιλογικαί του αντιλήψεις συνοψίζονται δι’ ολίγων υπό του Ιδίου: 

καΐ πιότητη ον νοεΐν έχεις λόγον 

σχήματα, κάλλος, λέξιν, υψηλήν φράσιν. 

(Ποίημα 10, στ. 13-14)® 

’Από άπόψεως ύφους, παρατηρητέον οτι ό Άπόκαυκος δεν διστάζει νά 

παραλαβή νεωτέρους τύπους, προκειμενου νά καταστήση τόν λόγον του ζωη¬ 

ρόν χα'ι νά Ικφράση δ τι άκριβώς προτίθεται. Πρβλ.: « άλλα και αυτός 0 

πολλά κακά παθών ΰπ Ιμοΰ Άρτης, ίνα μή καινοτομη^ή (= φιλοδωρήση) 

είς τόν μητροπολίτην (Ναυπάκτου) άσταφίδας καί κάρυα, μόνον με καταλι- 

πών εις τόν Άχελφον και άλλαχοΰ ύπεχώρησε, τφ μέν φαινομένφ Ιατρείας 

χάριν είνεγε, τφ δ’ άληθεϊ, ϊνα μή τά πράσα αυτού είς τόν μητροπολίτην 

καινοτομήση! » 
Φυσικά τά δημώδη έπρόσεχεν όλιγώτερον: «καί κοιλαίνω χεΐρας καί 

πίνω τοΰ ΰπορρέοντος Άξιου, δν δή Βαρόάριον ή άγελαία γλώσσα καλβΐ 

και τά παλαιά των ποταμών ήγνοηκυϊα ονόματα 
Διά νά δείξη τήν υπεροψίαν τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα, περιγράφει τόν 

ύπ’ αυτού έν Ναυπάκτω κατασκευασθέντα σουφάν, πατάρι δηλονότι ύπερ- 

κείμενον τού έπιπέδου εις τό οποίον ιστατο, δια να ταπεινωνη τους προς 

αυτόν ερχομένους υπηκόους: « Οικίας ονυμα περσικής ο αονψάς δη?ιθϊ δε, 

ως είκάζειν έστιν από τοϋ σχήματος, έν ταυτφ παρΰψωσιν καί ΰπόβασιν· 

έστι γάρ τό οίκημάτιον πρόμηκες... Τούτου γάρ τήν έκτασιν καθ’ έν των 

άκρων παρατεμνόμελ'ος, καί τφ τμηματι τουτφ χώμα επιστοιβασας και τοΰ 

λοιπού προσανασπάσας εδάφους, λίδοις τε το χώμα διαλαβων ως μη το υπο- 

ι ννι·. 11, 1905, σσ. 850-853, δπου 63 τοιαϋται λέξεις άλφσβητικώς. Τεσσ- 

Κοντού, σ. 374,’ 7 λέξεις. ΒυζαντΙς Λ', 1909, σ. 7, 13 λέξεις, Άδηνά 15, 1908, σ. 

471, 473. ΡέΐΓΪόέδ, σ. 95 κ.ά. 

2 Άδηνά ΙΕ’, 1903, σ. 473. 

2 ΙΙρός τήν δέσποιναν κυράν Μαρίαν, ΝΡ 278,19 - 279,1. 

* ΝΡ 267,18-20 
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Ι3ε3ηκός χαταρο^, κιγκλίδας ά'νω τουτου του διαστήματος εστήσατο στοιχη¬ 

δόν και σχήμα έπισκοπικοΰ θρόνου, δ; δή κοινώς καλείται σιασί'όιοκ, διά 
τούτων εκαινουργήσατο, ως άριστα μέν αυτός εν τφ μετεώρφ και απ'εκείνου 

ρηγνυσι τόν διάλογον, και ώς απ' ούοανοϋ τεχνητού βροντή 6 Σαλμωνεύς· 

το δ’ ΰποβεβηκός καί τό πρόσγειον εις δίαιταν εϊς άκρόασιν τοϊς την τύχην 

ταπεινοτεραν άπενειμεν... ύψος δέ τφ άνασπάσματι τοΰτφ, δσον τόν κάτω 
τφ άνω διαλεγόμενον τό χείλος ε'χειν προς τοΐς εκείνου ποσίν» ! * 

Άπό άπόψεως παιδείας χαρακτηριστικά εΐναι: Ή εν τφ κειμένφ τοΒ 

Αποκαυκου μνεία πολλών γραφικών καί πατερικών χωρίων καΐ στίχων 

του Όμηρου, τοϋ Ησιόδου, τοΰ Αισχύλού του Εΰριπίδου (Ιππόλυτος), 

του Άριστοφάνους (Νεφέλαι), καί μύθων Αϊσωπείων*. *Η Ικτίμησις των 
Πατέρων : Ό Βασίλειος είναι ’Ήλιος, 

και Γρηγόριος των λόγων αύτοκράτωρ 

και βααιλενει των κρατονντων έν λόγοις, 

(Ποίημα 11, στ. 6, 16-17)* 

^ 5^ 0^ Ελληνισμός τοΰ Άποκαΰκου μαρτυρεί δτι οι λόγιοι Βυζαντι¬ 

νοί του ιβ'-ιγ'^αΐ. ήσθάνοντο ήδη εαυτούς 'Έλληνας. προ των Παλαιολο- 

γειων χρόνων, δπου συνήθως τοποθετείται ή τοιαΰτη μεταστροφή* Ελλη¬ 

νικήν δέ έθεώρουν καί τήν λαλουμένην γλώσσαν. Πρβλ. όσα γράφει πρός Γ. 
Βαρδάνην, άρνηθέντα τήν επισκοπήν Βονδίτζης, διατελοΰντα δ’είς Γρεβενά; 

« άλλ’ εί προσήκει τήν άλήθειαν λέγειν, ύπερφέρειν νομίζω καί εις τά %,ατα 

ταυτα τήν των Γρεβενών τής Βονδίτζης, τοΰτο μόνον ταΰτης ύπερτερούσης 
αυτής, τον πάντα νΧ^ριαμόν καί τό μέσον κεΐσθαι Τραικών·»^, 

Περί εαυτού πρός Θεόδωρον Δοΰκαν: « άπανάστα τά θηρία των φω¬ 

λεών, θπόσα ταΰτα τόν’Έλληνά με καί τόν Γραικόν τοΐς αύτών όδοΰσι 

κατεμασήσαντο...»*. Πρός τόν ίδιον, δτε κατέλαβε τόν Πλαχαμώνα: « άγκι- 

στρον δέ β πόθος, δν σε ποθοΰσιν οί έν αυτή' επιχώριοι, όσοι τής ήμετέρας 

θρησκείας, οσοι τον ελληνίζοντας, δν έκ καλοκαγαθίας αύτοΐς ένεχάλασας»». 

Συνιστων πρός τόν αυτόν βασιλέα τινά, τέως φρουρόν έκ Ναύπακτού, ?^γει· 

«ουτος δέ καϋαρώς ίλληνίζων αϊ,τός εξαγγελεύς έσεϊται των κατ’αυτόν»*. 

^ Συμβολή Άχρ. σσ. 19-20. 
2 ΝΡ ρ3,35!Π1. 

* Άθηνά ΙΕ', 1903, σ. 474. 

Α' 1920 122^ Ρωμηοί, Ιφ. Άγων 1901 ( = Λαογρ. Σύμμ. 

5 νΥτ 3, 1896, 252,3-α. 
* ΝΡ 237,δ-β. 
Τή Θεσσαλονίκτ) προ τής καταλήψεω; ( 1224 ) 

5 ΝΡ 2 70,23-25. 

* ΝΡ 287,6-7. 
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Διεκτραγφδών δέ τά παθήματα του, μετά τήν άπομάκρυνσιν έκ τής μητροπό- 

λεώς του λέγει: « καί ό πλάνος ( = ή περιπ?.άνησις) καί εΐς Βελλάν με κατήγαγε 

καΐ πλέω θάλασσαν θλίψεων, καί καπνού βόστρυχον από Ναύπακτού άνα- 

πλεκόμενον επιθυμώ μέν ιδεΐν, ούκ έπιτυγχάνω δέ. διατί! ίνα καί τών Έλ- 

λήνων ή πίστις έλαττον έ'χη, και γέρων ΐεροθύτης εν τούτω (τφ) μέρει έ/λ?;- 

νικών προσώπων καθυστεριή »'· 

Πρός δέ μοναχόν τινα Φίλιππον γράφων λέγει: «εν ταΐς ήμέραις ταυ- 

ταις, οπότε παν προτέρημα λογικόν φ?^υαρία καί μόνη δοκεϊ τοΐς άκούουσι 
βαρβάροις δηλονότι και ^Έλλησι, καθότι και αντοί έπίσης τοντοις βεβαρ- 

βαρώμεϋα » 

Τέλος χαρακτηριστικόν τής έλλείψεως εμπιστοσύνης τήν οποίαν εΐχεν 

εΐς τούς Φράγκους τούς ΰπηρετούντας τό δεσποτάτον εΐναι τό επόμενον από¬ 

σπασμα επιστολής του πρός τόν Θεόδωρον Δούκαν: « έδωκα δ’ άν γνώμην 

ίσως έρωτηθείς, ώ? ούδένα Λατίνον κάν δονλενη μιαρόν, κάν τά πιστά 
επαγγέληται, πρέπον είναι άνδρας Ρωμαίους εχειν εις πρόνοιαν το γάρ 

φύσει κατά Ρωμαίων πώς τό φύσει μεταβαλόν έ'ξιν ταύτην μεταπλασθή καί 

τήν Ιναντίαν άντιλάβη διάθεσιν; εϊ τι καί ?^ων και πάρδαλις ήμεροΰμενα, ό 

μέν τό θυμώδες άποβαλεϊται, ή δέ τήν δριμύτητα » ! *. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Τύχη αγαθή ^φερε τόν Άπόκαυκον μητροπολίτην 

Ναύπακτού κατά τάς δείνας έκείνσς ήμέρας τόύ 1204, ώς πριν είχε φέρει τόν 

Ευστάθιον τό 1185 εις τήν Θεσσαλονίκην. Πεπαιδευμένος, λόγιος, σώφρων, 

άνθρωπος των γραμμάτων άλλα καί τής πράξεως, ήδυνήθη νά ρίψη δλον του 

τό βάρος ύπέρ τής διασώσεως τοΰ χειμαζομένου Ελληνισμού τοΰ Έλλαδικού 

χώρου. Ταχύς τήν άντίληψιν, πρακτικός τόν νούν, παρεμέρισε τά τυπικά 

κωλύματα καί έπροχώρησεν εΐς τήν άνασύνταςιν τής Όρθοδοξίας είς τήν Βαλ¬ 

κανικήν* άπέκρουσε πάσαν συνεννόησιν μέ τόν Πάπαν διά λόγους πολιτικούς 

γινομένην (υπό τών έν Νίκαια)· έπέλεξεν ή συνέτεινεν εΐς τό νά έπιλεγοΰν 

άνδρες λόγιοι είς ποιμαντορίαν τών ελληνικών μητροπόλεων καί επισκοπών' 

ένεθάρρυνε τόν Θεόδωρον Δούκαν νά προχωρήση πρός τήν Θεσσαλονίκην, 

τήν βασι?ι.είαν, τήν Κωνσταντινούπολιν τέλος’ διεχειρίσθη μέ σύνεσιν αλλά 

και παρρησίαν τό εκκλησιαστικόν θέμα, ώστε νά μή συγκρουσθή μέ τό Πα- 

τριαρχεϊον, από τό όποιον ούσιαστικώς άπεκόπη. Ό σεβασμός καί ή φήμη 

τοΰ σοφοΰ τόν περιέβαλλε, φθάνοντες μέχρι τού καταφυγίου τού Χωνιάτου 

«ένθα μεγίστην μνημοσύνην τής σής άγιωσύνης τελουμένην εΰρον»* καί 

1 Συμβολή Άχρ. 14,3-7. 

^ ΡσίΓΐόέίί σ. 24,24-27. 

3 ΝΡ 278,1.3-17. 
^Λάμπρος, Β', 321,22-25. 
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πέραν του Αιγαίου, δπου είναι γνωστός. Ό πατριάρχης λίανουή?ι μνημονεύει 
του Άποχαΰκου « τό σεμνόν σου του ηϋονς, του τρόπον χρηστόν, του βίου 

τό άνεπίληπτον, απλώς είπεΐν τον λόχον, την αρετψ' » ^ 'Ο ίδιος δ “Από* 

καυχος δεν είναι ύπεοόπτης, τιμ5 την σοφίαν, τον ηθικόν βίον των αλί,ων και 

την προσωπικότητα. « ΚαΙ σκώληξ είναι προς άνδρα τοϋτον λογίζομαι» λέγει 

συγκηίνων εαυτόν προς τόν Μ. Χωνιάτην ^Υπερασπίζει τον Χωματιαί'όν 

απέναντι του πατριάη/ου^. Ενθαρρύνει τόν Βαρδάνην. “Επίτιμα δμως και 

τούς άτακτουντας. Είναι μία ηθική πςοσωπικότης ή οποία φροντίζει νά προ- 

στατεΰση τούς λογίους και χαίεται από τόν πόθον νά ϊδη λυτροΰμενον τό 

’Έθνος. Δέν επέτυχε τό τελευταΐον νά ϊδη ζών. Άλλ* ή συμβολή του εις την 

διαμόρφωσιν τής μετά ταΰτα καταστάσεως εΐναι αξιόλογος. Δέν ύπερβά^^^ει 

τις αν εϊπτ) δτι ύπήρξεν ό άξιολογώτερος όλων των άλλων του συγχρόνων 

ορθοδόξων ιεραρχών και ώς προσωπικότης και ώς συγγραφεύς: « δν ελληνί' 
ζοντες πάντες τον της γλώττης ^ν&ονς καί τής ουν Επιστήμη μελιχνμον 

λαλιας έξόχως άπο'&ανμάζομεν » 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ: Κυριώτερος κώδιξ ό τής Πετρουπόλεως 250, Ιξ ού έξέ· 

δωκαν 6 V&5I1^6VδIεί^ καΐ 6 Κεραμεΰς. Ό τελευταίος έχρησιμοποίησε καΐ τόν 

κώδ. 276 τής Πτρχ. Βιβλιοθ. τών “Ιεροσολύμων. Ό κώδιξ 131 ΒΕΓΟοα^- 

ηιΐδ Ογ. περιλαμβάνει συλλογήν 33 έγγραφων (ιδ' αΐ.), τά όποια έξέδωκεν 

δ Άσσομπσιονιστής Σωφρ. Πετρίδης. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΙΟΚΑΥΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΟΤΕΛΕΙΑΙ* 

I ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ 

1. Προς τόν βασιλέα. 

‘'Αγιε δέσποτά μον και '&εοκυβέρνητε βασιλεύ, ενοδον άπό Κυρίου. 

και την ένδεχυμένην άποδονναι ταντη προσκννησιν. 

( ΝΡ 287-288 ). 

1 ΥΥγ 3, 1896, 264,7-8. 

- Κεραμεύς, 'Λρμονία 3, 1902, 288. 

^ Βλ περαιτέρο). 

^ ΥΥγ 3, 1896, 256,20-5;3, περί αΰτοΰ ό Γ. Βαρδάνης. 

* ΚατετάχΟ-ησαν άλφαβηυικώ; κατά τά ΐηοψΐί. Έσημειώ9·ησαν αν εΐναι κολο¬ 

βοί ή ακέφαλοι, οι προς ους άπευ&ύνονται, αΐ έπιγραφαί κατά τάς εκδόσεις, αί 
εκδόσεις, κατά την βιβλιογραφίαν, και αΐ γενόμενσι τυχόν διορθ-ώσεις. Δι’ ορθών 
αγκυλών [ ] αΐ ή[ΐέτεραι προσάήκαι. Ή παραπομπή Τωμαδάκη, Γραμματολ. 

δεικνύει την άναδημοσίευσιν βελτιωμένων τών κειμένων είς τό τομίδιον : Γραμματο¬ 

λογία τοΐί ιγ' αΐ., Άδήναι 1957. 
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2. Προς τόν Κομνηνόν. 
"Άγιέ μον αύ^έντα, τό προσκυνητόν σου επίτευγμα έξήγαγέ με τής κέλλης 

μου. εμοί δέ χαρίσαιτο την σήν ενμένειαν και άντίληψιν (πολυχρόνιον). 

(ΝΡ 271-272, Ρ είτ ίά έβ, 23, Νο XXI). 

3. Τφ βασιλνεΐ. 
"Άγιέ μον δέσποτα και βασιλεύ ϋεόσωστε, ϋ·εοψρονρητε, πολλά με τά 

πείϋ^οντα. και τής ενδεχόμενης περιποιήσεως. 
( ΥΥγ 3, 1896, 286 - 288, ΝΡ 282 - 284 ). 

4. Τφ άγιώτάτφ Ίωαννίνων δ άμαρτωλ.ός ποτέ Ναύπακτού. 

"Αγιώτατε Ίωαννίνων και ήγαπημένε μοι δέσποτα, ευχή μοι την άγιό- 

τητάοουεν ΰγιεία διατηρείσ&αι. και '&άλλων εν φιλία ώς ιτέα παρ* νδατα. 

{Κιι^^ζ, ΒΖ 16, 1906, 140- 141 ). 

5. Προς τόν κραταιόν Κομνηνόν. 

"Άγλωσσος 6 γραμματοψόρος, κράτιστε Κομνην'ε. τόν μή παρόντα 

κρινονμενος και οννεστήοατο- 

(ΝΡ 259 -260· κολοβόν). 

6· Πρός (τόν) άρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας κΰρι Δημήτριον. 

Αιτώ παρά σου χάριν, τό πράως δέξασ&αι τήν επιστολήν. σύ δέ μοι 

δμως ό μισό- 

(Συμβολή Άχρ. 13-18, Νο 6' κολοβόν). 

7. Πρός τόν Βοθρωντοΰ [δίο] κυρόν Δημήτριον. 

"Αλλά ταΰτα μέν οΰτω, τίμιε δέσποτα, και κεία'&ωσαν ώς άπηρφμήοω 

μοι. καί ουμβοήΰει ταϊζ ηαρακλήσεαιν. 

(ΡείΓίάέδ, 9-10, ΝοΥΙΙΙ). 

8. Πρός τόν μοναχόν κυρόν’Άνθιμιον, πέμψαντα κατοικίδιους όρνιθας. 

"Αλλ* οΰδέ ού, τίμιε πάιερ, χηρεύων, ώς πύϋομαι... και ϋ·άλλων έν 

φιλί(} ώς ιτέα ηαρ* νδατα. 

( Ρ ε 1 Γ ί ά θ 5, 5, Νο ΠΙ). 

9. Πρός τόν “Αττικόν κυρόν Γεώργιον τόν Κέρκυρας. 

"Ά μέν σν γράφεις πρός τόν κοινόν ήμών πατέρα καί δεσπότην. 

φιλάνθρωποι άγγελοι ώς ον. 

(ΥΥγ 3, 1896, 250-252. Κεραμεύς, ΥΥγ 11, 1904, 858, ΡείΓΪάέβ, 

■28-29, Νο XXVIII, οπού και τό τέλος τοΰ κολοβού τέως γράμματος). 

10. (Πρός τόν κραταιόν Κομνηνόν), 

"Αναζητεί σε ό λόγος τόν βασιλέα μον, τόν δεσπότην μου._ρί καρποί 

τής μακράς εκείνης παραγγελίας καί του χρνσοβούλλ.ου ή δύναμις. 

(ΝΡ 279-282 ). 

11. Θεσσαλονίκης δεσπότη Θεσσαλίας 1 έξ άσεβάστου τών θυτών ούτος λόγος 
[ τφ Θεσσαλ,ονίκης Κωνσταντίνφ]. 

"Αναστάσεως ημέρα' καί ή αρχή δεξιά. μεμνημένον, καν αναξίου, 

και τής ήμών ονίλενότητος. 

(ΥΥγ 3, 1896. 280-282 ). 
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12. (Προς Μαρίαν την Δοΰκαιναν, τεμάχιον επιστολής). 

-ανϋρο)πος και παραγειτονεναει αντω, μήνα ενα ού μή τον ΰπο- 

μείνη. 6 Θεός φρουρών και σκεπών τήν βασιλείαν υμών. 

(ΝΡ 288. Τωμαδάκης, ΕΕΒΣ ΚΖ', 15-16· άκέφσλον ). 

13. Προς τον Βονδίτζης. 

Άσηάζομαί σε και διά γράμματος τον αυνήϋη τοΐς χριατιανοϊς ασπα¬ 

σμόν. Έπανήκε γονν^ ή ^'άρ ανάγκη έπείγει. 
( Ρ 6 ί 1- ϊ ά έ 5, 22, Νο XIX ). 

14. \4ντίγραμμα του Ναύπακτού προς τον πατριάρχην [Μανουήλ]. 
^Λφίκετό μοι τίμιον γράμμα σου, και Ιερά κεφαλή,. δς χαρί- 

σαιτο ταϊς αυτου έκκληαίαις πολνγρονονσαν τήν οήν αγιότητα, 

Λ νΥΓ 3, 1896, 265-267 ). 

15\^(Τφ ’Άρτης Ιπισκόπφ Ιωάννη) Πανιερώτατε αδελφέ καΐ συνεπίσκοπε 
’Άρτης. 

Γέγραπται έν τφ βιβλίφ του μεγάλου πατρός Χρυσοστόμου. τήν 
πρέπουσαν εξέτασιν δέξονται. Μηνι γ 

( Βυξαντις Α', 1909, 20 *21, Πρά|ις έ|ωεκκλησιοσμοΰ). 

16. Προς τήν δέσποιναν κυράν Μαρίαν. 

Λ^σηοινά μου, άγια κοί κρατηιά, εϊιγομαι -δγιαίνειν τον άγιόν μου αΰ- 

'&έντην. τ?)ν κυρίαν Ειρήνην μου άπό καρόίας άσπάζομαι. 

{ΥΥγ 3, 1896, 282. ΝΡ 278*279). 

17. (Προς τήν κραταιάν Δουκαιναν), 

άέσποινά μου άγια καΐ κραταιά, τήν προσκυνητήν γραφήν τής άγίας 

σου βασιλείας. μηδ* έρχομένονς άπό μονάδας- 

(ΝΡ 275-276· κολοβόν'). 

18. [Προς τον Δημήτριον Βουλγαρίας]. 

-δίς επί τό αυτό νομοβετών Ικδικειν. άντινανλοχηβή μοι τά 
εϋβυμα. 

( Συμβολή Άχρ. 18-22, άρ. 7, άχέφαλον ). 

19. Προς τον Βονδίτζης κυρόν Γεώργιον. 

’Έγένετο πόλεμος εν τφ *Ισραήλ και ή ενδεια ισχυρά..... ’Έρρωσό μοι, 

τίμιε δέσποτα, και μετρίως δέξαι τήν παιδιάν. 

( Ρ 0 ί Γ ί ά 6 δ, 8-9, Νο VII ). 

20. Άντίγραμμα του Ναύπακτού προς τήν τοιαΰτην [του Γ. Βαρδάνη] 

γραφήν. 

*Εγώ δέ ούτε τις μάντις έών, οντ’ οιωνών σάφα είδώς.ονδ* εΤ πως 

είσ'ι τήν πραξιν ταύτην κακίζοντες. 

{ νντ 3, 1896, 258 -259. Τοομαδάκης, Γραμματολογία, σσ. 83-84). 

21. Προς τον κραταιόν Κομνηνον. 

’Έδει, κράτιστε Κομνηνέ, μή τους νεκρούς έρωτάοβαι. και τούτο 
πλέον δεκάσας τάς ψήφους- 

( ννι- 3, 1896, 253 - 254. ΝΡ 265-266· κολοβόν). 
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22. [Νικήτα Χωνιάτη διακόνορ (πρβλ. Λάμπρος, Β' 155, 248, 276, ΥΥγ 

3, 1896, 279,10-25)]. 

ΕΙχον εϋροίοτως και μηδέν έδεόμτ^ν. και ημάς εως άναλ.ύσεως αυν- 

τηρήοειεν. 

( νντ 3, 1896, 278-279 ). 

23. Προς Γοριανίτην κυρόν Νικόλαον. 

Έκειτό μοι τφ έξώρφ, τφ σαπρφ {.θεάσασθαι ·θάνατον [του επι¬ 

σκόπου *Αχελφθυ ]) .«αί τής ώδε κάκεΐσε απερίσκεπτου παραρριπτήσεως. 

(ΡοΐΓίΔέδ, 4, ΝοΙΙ). 

24. Ευλαβέστατοι πρεσβύτεροι... Ιωάννη Πειρασμέ και σύ Γεώργιε... συ τε 

Βασί?^ιε Καλόγνωμε, Νικήτα ό του Πρωτομυλωνα, καΐ σύ θεοφιλέστατε 

πρωτονοτάριε. 

’Έμαβον ποβέν δτι τους δύο αΰταδέλφονς {.τούς Σημαδεμένους) 

.και δφείλετε τφ έπιτιμίφ τοντφ δονλεύειν. Μηνι ή 
( Βυξαντΐς Λ', 1909, 21 · έξωεκκλησιασμός )■ 

25. Προς τον Δυρραχίου μητροπολίτην. 

*Εμέ δέ εί τις έ'ροιτο τί δει νομίζειν είναι τον βίου καλόν. τό δέ 

καΙ έπιτιμήσαι ούκ έμόν λέγειν, τον δέ σου ζήλου ϊοως. 

(ΒΖ, XIV, 1905, 573-574). 

26. Προς τον άγΐίδτατον πατριάρχην. 

*Ενοδίφ τφ παρόντι περιτυχών, βεία μοι καΐ Ιερά κεφαλή. ή άγια 

ευχή τής μεγάλης άγιωσύνης σου χαριαβείη μοι πολυχρόνιος. 

(ΝΡ 292-294 ). 

27. Τφ κραταΐφ βασιλεΐ. 

*Εξέκρουσε του κατ* αυτόν άγιωτάτου κελλίου, δέσποτά μου και βασι¬ 

λεύ,. πάσιν ήμΐν οωτήρ πρόμαγ^ος, ευεργέτης, πλοντοποιός. 

(ΝΡ 285- 286). 

28. Προς τον κραταιόν Κομνηνον, δ'τε τόν Πλαταμώνα παρέλαβεν και ύπέ- 

στρεψεν. 

*Επανήκες, ώς εμαβον, μεγαλουργέ Κομνηνέ,. καΐ τους νικοποιονς 

βραχίονας κατασπάσεται. 
( νντ 3. 1896, 246 ■ 248, ΝΡ 269 - 270 ). 

29. Προς τόν Γοριανίτην κυρόν Νικόλαον. 

*Επανήκω οοι ζών μέν, ονχ ύγιαίνων δέ, αλλά κλινοπετής.καΐ χάριν 

όίόως άνδρΙ και σέ μή φιλονντι και ημάς ζημιονντι. 

(ΡείΓΪάέδ, 30- 31, Νο XXXII). 

30. Τού αυτού πανυπερτίμου μητροπολίτου Ναύπακτού κυρού Τωάννου τού 

Άποκαΰκου επιστολή προς τόν άγιώτατον *Αθηνών Χωνιάτην, δτε άπό 

τής Κέω ήλ-θεν είς τήν Ιν Μουντινίτζη μονήν τού Προδρόμου, κατω¬ 

τέρω δέ προβήναι ουδόλως ήθέλησεν. 
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Έπήλϋέ μοι, ϋειότατε δέσποτα, έγγίσαντός σου τοϊς ήμας. τό 
ψυχρόν τούτο τοΐς πό&ψ τφ αφ κάμνουοιν παραμνϋιον. 

(Αρμονία 3, 1902, 285-287 ). 

31. Προς τον Άχελφου Ευστάθιον. 

^Έτι άναβαίνοντί μου του ίππου και τά γλουτά τής έφεστρίδος απαιω- 

ρουντι. "ϋ χάρις τον Θεόν μετά τής αής Ιερότητος. 

( Ρ 6ί Γ ίά 03, 18, Νο XIII ). 

32. [Ιωάννη Χρυσάνθφ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης]. 

Εϋγέ αοι τής ροπής, ήν προς τψ ήμετέραν εοχες κατά πνεύμα στορ¬ 

γήν. και ενοτρόφφ γλώττη αγαπάν άλλήλους παρέϋηξεν. 

( Αρμονία 3, 1902, 290 - 292 ( ώς Ανωνύμου πρός Ανώνυμον ] ). 

33. Πρός τον Δυρρα[χίου]. 

^Ηκέ μοι γράμμα σου, καλόν μέν δτι σόν, κάλλιον όέ δτι καΐ παρά 

φίλον. ών καϊ σύ καί ήμεΐς και αΰτός έν Θεφ δοτήρι (των άγα-&ων μετά- 

λάβοιμεν). 
( Ρ ε Ι Γ ί ά έ 8, 27 -28, Νο XXVI). 

34. Πρός τον Δυρραχίου. 

*ίΙμάς οίδας, τόν Στειριώνην γινώσκεις. καΐ είς καλόν ταΐς έκκ?.η~ 

σίαις Θεόν διαφνλ,άττον μακρόβιος. 

(ΒΖ, XIV, 1905, 572-573 ). 

35. Πρός τόν Κράτιστον Κομνηνόν, 

Ημείς δέ, κράτιατε Κομνψί, οΐ μήτε καΰέδραν ^χοντες. ή άντί- 

ληψίς σον χαριοΰείη μοι πολυχρόνιος. 
(ΝΡ 2ά· 264 ). 

36. Πρός τόν Ζητουνίου. 

Ή μέν φωνή, φωνή "Ιακώβ, αΐ δέ χεΐρες, χεϊρες Ήσαν. Ταντα γράμμα 

τό σόν. "Η ευχή σον καΐ αγάπη σον χαρισϋείη μοι πολυχρόνιος. 
( Ρ 6 Ιτιά έδ, 21, Νο XVII ). 

37. Τφ βασιλεΤ. 

^Ημέρα μία, μέγιστε βασιλεύ, βίος ολος τοΧς πόϋφ. πολυχρονούσης 
τής βασιλείας σον. 

(νντ 3, 1896, 295-296. ΝΡ 285 ). 

38. Τφ κραταΐφ βασιλεΐ. 

*Η φωνή σου ήκονσ·&η, μέγιστε βασιλεύ,. “οδόν δολιχήν άργα- 

λέηντε *. 

(νντ 3, 1896, 284 -285. ΝΡ 284-285 ). 

39. Πρός τόν κραταιόν Κομνηνόν. 

Θεομεγάλυντε Κομνηνέ, πάντες φησίν οΐ χείμαρροι. άπερ εγώ 6 αός 
ευχέτης μετά '&ερμότητος έξαιτώ. 

{ νντ 3, 1896, 243-244“ άκεφαλον. ΝΡ 262 -263“ ελλιπές περί την αρχήν). 

40. (Τφ Λαρίσης). 
"Ινα τί, κεφαλ.ή τίμια καΐ σεβασμία έμοί, άπομάχη. Χαρίζου μοι 

άπο Θεοΰ πολυχρόνιος. 

( νν’Γ 3, 1896, 279-280). 

41. Ίύ). Άποκαΰχου τφ αυτφ [Μιχ. Χωνιάτη). 
-καέέέλκει δέ ταντας δ εμός έξάμαρτος βίος. και τον σον 

τοντου -θελήματος. 

(Αρμονία 3, 1902, 287' άκεφαλον). 

42. Πρός τόν αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας τόν κΰρι Δημήτριον. 

Καυτήρα τή Άχρίδι ή Θεός ή δαίμων, ώς κλύω, επήνεγκεν. ήμΐν 

έγνώριοε φως, ή καυστική όέ- 

(Συμβολή Άχρ. 12-13, άρ. 5“ κολοβόν). 

43. Πρός τόν [Κωνστ. Δούκαν] Κομνηνόν, ότε κατέσχε τά υπό τήν εκκλη¬ 

σίαν αΰτοΰ. 

Κράτιστε Δούκα καϊ αύ^έντα μον άγιε, αΐ δργαί σον και οι φοβερι- 

αμοί σον έξετάραξάν με. αρκεί ταΰτα' άνδρΙ γάρ φρονίμφ καΐ ολίγος 

λόγος άρκέσει. 

(ΝΡ 554-258. Ρείτιάβδ, 10-13, ΝοΙΧ). 

44. (Πρός τόν κραταιόν Κομνηνόν). 

Κράτιστε, '&εοκυβέρνητε δέσποτά μου άγιε, τούς λόγους πτερόεντας. 

ή άντίληψίς σον πολυχρόνιος. 

( ΝΡ 264 -265). 

45. Πρός τόν αυτόν [Ν. Γοριανίτην). 
Λαλιστέρας τάς όηδόνας δρώμεν έν δαρι. χαρίσατο ήμΐν ό Κύριος 

τήν οήν γλώσσαν, τήν σήν άγάπην μακρόβιον. 

( ΡείΓίάθδ, 16 -17, Ν» XI ). 

46. Πρός τόν κραταιόν Κομνηνόν. 

Μεγαλουργέ Κομνηνέ και προφανώς '&εοφρονρητε, οτι και τήν έξου- 

σίαν ταντην. πρεπωδεοτέραν ούσαν ώς -δερμοτέραν τοΐς γέρονοι; 

( νντ 3, 1896, 244 - 246. ΝΡ 266 - 269 ). 

47. Πρός τόν κρατούντα. 

Μέγιστε βασιλεύ και βασιλέων υπέρτερε των μέν εγγύς. έν τή επι¬ 

σκοπή σου άαννηδες. 

( ΝΡ 272-274 ). 

48. Πρός τόν αυτόν πατριάρχην [Γερμανόν Β'] ιδι[ωτι]κως πιττάκιον. 

Μωοής έλάλει φηοϊν ή γραφή.ονμπολεμοϋντα τούτφ και συναρήγοντα. 

(νντ 3, 1896, 293 -295 ). 

49. Πρός τόν Χιμάρας κυρόν Γεώργιον. 

Οι άρτοι άπεκομίαδησάν μοι και οί σεμιδαλ^ΐται καϊ οΐ οιτάνιοι. 

ή ό* έπ* αρίστερά πρησκλινόμένος. 

( ΡείΓ ΐάέδ, 5-6, Νο IV ). 
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50. Προς τον Γοριανίτην χυρόν Νικόλαον. 

‘0 μεν ακοηός τής ηρος ημάς εμφανείας τον εξ ανατολής σημειώμα¬ 

τος. και απολογίαν την επιτήδειον. "Η χάρις τον Θεόν διατηροίη σε 

πολυχρόνιον. 

( Ρ είΓίά £5, 26, Νο XXV ). 

51. Προς τον Βουλγαρίας. 

’Όρα καν τούτφ, μακαριότατε δέσποτα, τδ προς τήν οήν. χαρίζου 

ταΐς έκκλησίαις τον Θεοϋ και ήμΐν πολυχρόνιος. 

(Συμβολή Άχρ. 11-12, άρ. 4. Βέης, ΕΕΒΣ Β’, 1925, 123-124 ). 

52. Προς τον παναγιώτατον Αθηνών {Μιχ. Χωνιάτην). 
"Οταν άπίδω προς έμαντόν και τους παρ’ ήμΐν Αιτυολους..... σ&μα δέ 

τον κραββάτον, έν φ μικρού παραλέλνμαι. 
(Αρμονία 3, 1902, 287 -288 ). 

53. Προς ταΟτα [τον πατρκίρχην Μανουήλ] Αντιγραφή του παναγιωτάτου 

μητροπολίτου Ναυποίχτου κυρ Πωάννου του Άποκαΰκου. 

"Οτε δ ρεφενόάριος τής σής άγιότητος τοΐς κα^’ήμας ένεόήμει.τάς 

σάς έφόδους καΐ Ιλασμόν έπΙ του δίκαιον κριτοϋ. 
(ΥΥγ 3, 1896, 270-278 ). 

54. Τφ κραταΐφ βασιλεΤ. 
*0 παρών, μέγιστε βασιλεύ, εΐτε καύαρός έστιν. χαρίσαιτό μοι ό 

κύριος τόν βασιλέα μου πολυχρόνιον. 

(ΝΡ 286-287 ). 

55. Τφ [Νικήτςι] Χωνιάτη. 

Ουκ οίδα, ει τις πλέον έμον ή τής άρετής έΰ·αύμασεν. τής περί τόν 

εμδν άδελφόπαιδα ϋερμοτέρας άντιποιήσεοος. 

(Αρμονία 3, 1902, 288- 290). 

56. (Προς τόν κραταιόν Κομνηνόν). 

Πανεντνχέστατε δέσποτα και αΰ^έντα μου, νγιαίνειν εύχομαι τήν 

βασιλείαν σου. Και αυτός ζώ κατακείμενος. "Η άντίλ.ηψις τής βασιλείας 

σου χαρισϋ·είη μοι πολ.νχρόνιος. 

(ΒυζοντΙς Α', 1909, 22. ΝΡ 279 ). 

57. Προς τόν ’Άρτης [Ίωάννην]. 

Πανιερώτατε συνάδελφε και συνεπίσκοπε ’Άρτης, εως τίνος τό εμον 

παραλνπεΐς πνεύμα. χαρίζου μοι ερροομένως, υγιής άν&ρωπος. 

(ΒυζαντΙς Α', 1909, 23 ). 

58. Πρός τόν Γοριανίτην. 

Πανυπερεντιμότατε και λογιότατέ μου υιέ, τφ κραταιφ πανοικειότατε 

Δούκα., και ήμΐν νπεραγαπώμενε, ον τοσοντον διά τήν ημέραν. Σολο¬ 

μόν είπε και ού γινώοκεις. 

( Ρ 6 ί Γ ί ά 6 5, 13, Νο X ). 
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59. Πρός [τόν] μοναχόν Φίλιππον. 
Πάτερ φιλόσοφε, τήν άνω φιλοσοφίαν και μένουααν ή γάρ κάτω πατεΐ- 

ται. ’Έρρωαό μοι και μέμνηαό μου και τόν μέγαν Πρόδρομον ήμΐν 

Ιλεοΰ. 
( Ρ β 1; Γ ί ά έ 3, 24-25, Νο XXIII). 

60. Πρός τήν κραταιάν Δοΰκαιναν. 
Πολλών άπολανσας από σου χαρίτων. μονή τή προσδοκιμ πάντες 

ο υ ναποψύξωμεν. 
(νντδ. 1896, 241 -242. ΝΡ 260 ■ 262. Ρε Ιτιά 68, γραφαί Β&γοοο. 26). 

61. (Πρός τόν κραταιόν Κομνηνόν). 
_ηερίγειον καταβαίνεις καϊ ώς εκείνος πάντας ελκεις. ως δόξει 

πάντως τή βασιλείι^ σου. 

(ΝΡ 276-278· άκέφολον). 

62. Μεγαλοδοξότατοι άρχοντες Άρνητοί... Κωνσταντίνε Μαρκόπουλε καΐ σύ 

κύριε Νικηφόρε Γοστιλόπουλε. 
Πιατεύοατέ μοι. πολνχρονη&είητε 
( Βυξαντίς Α', 1909, 21 ■ 22 ). 

63. Πρός τόν λογιώτατον κϋριν Νικήταν τόν Χωνιάτην [οΰ-χΐ τόν Ιστο¬ 

ρικόν). 
"Πολλών λόγων εύρημα^* ώστε με ^ανεΐν’ τήν"Εκάβην. ταΰτα καϊ 

τφ μεγάλφ πατρί λελαλήκαμεν Άϋηνών. 
(Τεσσαρακοντ. Κόντου 375 -376 ). 

64. Πρός τόν Γοριανίτην Νικόλαον. 
Πράγματα παρέχω σοι γράφων, τοΟτο δέ καΐ ον ‘&έλεις.Πολυετηοοι 

σε 6 Θεός. 
(ΡείΓίάέδ. 22, Νο XVIII). 

65. (Τφ Κέρκυρας). 
_ονλλέξας τόν τον Περόζον βν&οδρόμον άπομιμήσωμαι,.έχέτω 

(5ιά Θεόν τζρονοητικήν έπι τούτφ και πατρικήν επιμέλειαν, 

(Κερκυραϊκά, ΥΥτ XIII, 1906, 350 -351, Νο 10* άκεφαλον ). 

66. Προ; τόν Κομνηνόν κυρ Θεόδωρον. 
Σχηματίζων τόν λόγον δ ϋεοπάτωρ καΐ βασιλεύς. ως έκ παγίδων 

ρύΐ} των ϋ-ηρενόντων σε. 

( ΝΡ 288 - 289. Ρ ε Ι γ ΐ ά ε 8, 31-32. Νο XXXIII). 

67. [Πρός Μιχ. Χωνιάτην). 
Τά μέν τής σής έμοί μακράς άποοιωπήοεως όντως εχετω. και τής 

επισκοπικής άψΐδος επίβασιν. 

( ΥΥγ 3, 1896, 255 -256. ΝΡ 234 -235 ). 

68. Πρός τόν αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας κΰρι Δημήτριον. 

"Τι άνταποδόσω τφ κυρίφ περί πάντων ων άνταπεδωκε μοι . 

τό δεικνύειν άνδρα αρχήν. 
(Συμβολή *Αχρ. 6-9, άρ. 2. Ρ 6 Ιτιά 68, 3 - 4 γραφαί ΒίίΓΟΟε. ). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Έχϋς ΚΖ' 3 
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69. Προς τον μητροπολίτην Εφέσου τον Ίασίτην. 

Τις μεν 6 παρών και πόΰεν, και ποια πόλις τοντφ παχρίς.πεψυλα- 

γμένος Θεφ και νπ^ αντον οωζόμενος πολ.νγρόνιος. 

( Βεδδ&ΓΪοηθ IX, 1906, 296 ). 

70. Άντίγραμμα του Ναύπακτού [προς τον Νικήταν Χωνιάτην, οΰ τον 
ιστορικόν]. 

Τοις μεν υφάνταις ενετνχον, Γνα τι των σών προσονειόισμών τω γράμ- 

ματι προκεντήσω. όδεύων την τε'ίλλιμμένην και την ατενήν. 

{ Τεσσαρακ. Κοντού 377 - 379 ). 

71. Προς τον επίσκοπον Καστοριάς κυρι Κωνσταντίνον καΐ πρωτόθρονον 
τής κατά Βουλγαρίαν συνόδου. 

Τό μίν νοησαι εις '&άνατον και το τ?)ν έμην ζωί^ν Ιγγίοαι τφ’Άδη. 

πέμψις των γραμμάτων και άντίπεμψις. 

(Συμβολή Άχρ. 22*24, άρ. 8). 

72. Προς τον Λαρίσης [Καλοσπίτην]. 

Τόοα, δέοποτα, ήγάηηοα τον Μακράν, τον σόν καινόν χαρτοφύλακα. 

τά δε τής άκοής διαοκέψασϋαι. 
(Βέης, ΕΕΒΣ Β', 1925, 135 - 136 ). 

73. Πρός τόν Βοθρωντοΰ κυρόν Δημήτριον, 

Χάρτας ίπεκόμιοεν ό παρών. Θεός δλ και σέ των δχληρων άπαλλά· 

ξοι καΐ ήμας πρός έαντόν σνναγάγοι. 

(ΡείΓίάέδ, 23-24, άρ. ΧΧΠ ). 

74. Πρός τον Αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας [Δημήτριον]. 
"Ως είς καιρόν ήμΐν άντελάληοας. ώς αύτός 6 μακαριώτατος 

^γραφας. 

(Συμβολή Άχρ. 10-11, άρ. 3). 

75. Πρός τον κραταιότατον βασιλέα. 
"Ως ευτυχές μοι τό γράμμα τούτο, κράτιστε βασιλ,εν. καΐ των έμών 

αρρωστιών και των εμών κατακλίσεων. 

( νντ 3, 1896, 283 - 284, ΝΡ 289 ■ 291). 

30α. *Αντίγραμμα πρός την τοιαΰτην [του Βαρδάνη] γραφήν. 

"Έρωτας δπως εχω· άνακομίζομαι, δέσποτα. και οι τής οής άγιό- 

τητος δνειροι τής εγκρατούς και- 

( Κερκυραϊκά, ΥΥγ ΧΠΙ, 1906, 341, Ν» δ' κολοβόν). 

39α. (Τφ Κέρκυρας). 
« θλίψεις και άνάγκαι εϋροσάν με», αί μέν από τού κατά Ναύπακτον 

τυραννούντος, αι δ' έκ ποικίλων αρρωστιών. 'Έρρωσό μοι καΐ προσρή¬ 

σεις χαρίζου μοι. 
(Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 348 -349, Νο9). 
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47α. Πρός τον Κέρκυρας, τον Βαρδάνην. 

Μετά τό ονντάξασ&αί σε τή εμή βραχύτητι τά ές Κέρκυραν,. ο")σει 

οκαπάναις ταϊς προσευχαΐς άνακά&αιρε. 

(Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 334-340, Νο 3 ). 

50α. Πρός τόν αυτόν Κέρκυρας. 
"Ο παρών εϊπεν ερχεσ&αι εκ Κερκύρας. έπιτέτραπται άναδούναι τό 

γράμμα μου" καΐ αιτεΐται τό επι — - — 

(Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 341 -342, Νο 6· κολοβόν). 

II ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ 

76. Του λογιοτάτου κυρι Νικήτα του Χωνιάτου πρός τόν Ναύπακτού. 

Αίφνης και ώς είπειν αϋ&ωρόν τόν παρόντα μα·&όντες τίμιον ανδρα. 

έκ τής των Βασιλειών βίβλον μα&ών. 

( Τεσσορακοντ. Κοντού 376 · 377 ). 

77. [Του Κέρκυρας Γ. Βαρδάνη]. 

ΈηΙ των ήμερων τού προ. [ήμών] άγιωτάτου μητροπολίτου κυρι 

Βασιλείου τού Πεδιαδίτον. των Ιερατικών άπάντων εύγεργετημάτων 

ογ^ολάζων. 
(Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 335 -336, έντός γνωματεύοεως τοΰ Άποκαύ- 

κου, Ιρώτησις πρός λόσιν. Πρβλ. ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, σσ. 39-40, αρ. 16). 

78. (Μιχ. Χωνιάτου] τφ Ναυπάκτου κυρ *Ιωάννη. 
"Ήκω νεκρών κευ^μώνα καΐ οκότου πύλας λιπών. Εϊη μοι Θεός 

ίλεως διά των σών άγιων ευχών. 

(Λάμπρος, Β', 350-351, άρ. ροε'). 

79. Τοΰ χαρτοφύλακος *Αθηνών κυροΰ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη. 

^Ιλλυρίοϋεν τό γράμμα, εΐ και μή πρός Ίλλνριόν. και την ημέραν 

οροθετούν τής μετ* άλλήλων ένώσεως. 
(ΥΥγ 3, 1896, 256-258. Τωμαδάκης, Γραμματολογία, 81-83). 

80. Τοΰ παναγιωτάτου Αθηνών πρός τόν Ναυπάκτου. 

Καιρός τον σιγάν και καιρός τον ειπεϊν λόγον.ήν διατηροίη δ Θεός 

άνωτέραν παντός κακού πολυχρόνιον. 

( ΥΥγ 3, 1896, 254 - 255. ΝΡ 233 - 234. Τωμαδάκης, Γραμματολ., 85 ■ 86 ). 

81. Τοΰ χαρτοφύλακος Αθηνών κυρ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη. 

Παναγιώτατε δέσποτα καΐ καϋ·ηγητά μετά τόν ένα και πρώτον κα·&ηγη- 

τήν Χριστόν' ον γάρ αποστερώ σε. εν απολαύσει πρφην γενόμενος. 

(ΥΥγ 3, 1896, 248 - 250 ). 

82. Επιστολή του παναγιωτάτου πατριάρχου κυρ Μανουήλ πρός τόν μητρο¬ 

πολίτην Ναυπάκτου καί τόν αρχιεπίσκοπον Γαρδικίου. 

Πανιερώτατε μητροπολΐτα Ναυπάκτου και συ ιερότατε αρχιεπίσκοπε 
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ΤΡαρδίκίου. Ονχ αγνοεΐν έ'χει τιάντως ή ίερότης υμών. και επιφωνή- 

οεως προς διόρϋωσιν. ’Έρρωο'&ε, μηνι φεβροναρίφ, Ινόικτιώνος ί'[ΐ221]. 

{ νντ 3, 1896, 268-269. ΑΌ Α11ι. 48, Νο 155 ώς Γερμανού, 1222). 

83. Μανουήλ Θεοΰ... τφ ιερωτάτφ μητροπολίτη Ναύπακτού. 

"Ιερότατε μητροπολΧτα Ναυπάκτου, εν Κυρίφ αγαπητέ αδελφε και 

συλλειτουργέ της ήμών μετριότητος' οϋκ εατιν δτε ή μετριότης ημών ονκ 

άπομνημονεύει τ)]ς αης ιερότητας. ^Ερροίοο εν κυρίφ’ μηνι Δεκεμβριφ 

^ν«5ίκτ. η'. 

( νντ 3, 1896, 264 ). 

84. Τοΰ (Θεοδώρου] Κομνηνοΰ προς τον Ναυπάκτου. 

Οϋκ οΧδα τίαι τρόποις προαήρπαοεν ήμϊν 6 Θεός...., μηνι σεπτεμβρίφ, 

ινόικτιώνος η’ (1219]. 

(ΥΥγ 3,1896,252-253. ΝΡ 249 -250. Τωμαδάκης, Γραμματολ.,80-81 ). 

85. (Μιχ. Χωνιάτου] Τφ αΰτφ. 

Προ τής άττικής των γραμμάτων οτωμυλ'ας, όταν μή χρεία τις ύπα- 

γορεύη."Ίλεως εΐη μοι ό Θεός ί3ιά των αών ύη^ρ ίμοΰ ίερωτάτων ίντεν- 

ξεων. 

(Λάμπρος, Β', 332-883, άρ. ρ|ζ'). 

86. (Μιχ. Χωνιάτου] Τφ αΰτφ. 

Τί μ* ά'&ανάτοισιν ειακεις, άγιώτατε καΐ σοφότατε δέσποτα,."Ίλεως 

εΐη μοι ό Θεός 0ιά των αων ίερωτάτων εϋχών. 

(Λάμπρος, Β', 330-832, άρ, ρ|ς'). 

87. Τοΰ Κέρκυρας, 

Τίνα με οΐη γενάσίλαι την άπόφημον έμοί φήμην άκηκοότα. οΰ 

ψυχαγώγησαν ήμας, άίά γραφής διδάξας τά κατά σέ. 

( Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 340-341, Ν® 5, οπού, 341, καΐ ή άπάντησις 
τοΰ Άποκαΰχου ή ΰπ’ άριΟ. 30“ ). 

88. (Μιχ. Χωνιάτου] Τφ Ναυπάκτου κΰρ Ιωάννη. 

Τό μέν κατ* ουρανόν φαινόμενον και καλούμενον παρά τοΐς παλαιοΐς 

ϋντήριον. και κοινόν τή Εκκλησία προκείμενοι όφελος. 

(Λάμπρος, Β', 281-282, άρ. ρλ0’'). 

89. (Τοΰ Κέρκυρας) [Γ. Βαρδάνη], 
-του γυναικός φυλάττειν οφείλει τοΐς εξ αυτής παιοίν. από 

των πατρικών αυτής πραγμάτων. Ταϋτα προς τά διηγη'&έντα. "Η υπογραφή. 

"Ο μητροπολίτης Κέρκυρας Γεώργιος. 

(Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 342, Νο 7" άκέφαλον ). 

90. (Μιχ. Χωνιάτου] Τφ Ναυπάκτου κΰρ Τωάννη. 

"Ως είς καιρόν ήμϊν πέπομφας, σοφή και φίλη μοι κεφαλή. λαχάνοις 

άγρίοις έδεξιοΰντο φιλικότατα καί φιλοτιμότατα. 

(Λάμπρος, Β', 339 -346, άρ. ροζ'). 

III ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

91. [*Ιω. Άποκαΰκου προς τους ΰπ* αυτόν επισκόπους Άετοΰ, Άχελορου, 

Βουθρωτοΰ καΐ Άδραγαμέστου προς χειροτονίαν των υποψηφίων Βον- 

δίτζης και Βελί,άς. 1229 ; ] 

Αίά ταΰτα. κατατακείς. 

(Βέης, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 142). 

ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ι 

Άδραγαμέστου έπ. 91 

Άετοΰ έπ. 91 
Αθηνών μητροπ., βλ. Μιχαήλ Χωνιατης 

"Ανθιμος μοναχός 8 

Άρτης ξήτει Ιωάννης 
*Αχελφου επίσκοπος 91, βλ. Εΰστάθιος 
Βαρδάνης βλ. Γεώργιος Κερκύρας 
Βονδίτζης βλ. Γεώργιος Βονδίτζης 
Βονθρωντοΰ ή Βουθρωτοΰ 91, βλ. Δημη- 

τριος Βονθρωντοΰ 
( Γσρδικίου άρχιεπ. 82 ) 

Γερμανός Β' οίκ. πτρχ. 48 

Γεώργιος Βονδίτζης έπ. (13 ), 19 

Γεώργιος Βαρδάνιι; Κερκύρης έπ. 9, 20, 

30α, 39α, 47α, 50ο, 6δ, 77,79, 80,87.89 

Γεώργιος Χιμάρας έπ. 49 

Γοριανίτης Νικόλαος 23, 29, 45, δΟ, 58, 

64 

Γοστιλόπουλος Νικηφόρος 62 

Δημήτριος έπ. Βοθρωντοϋ 7, 73 

Δημήτριος Χο)ματιανός άρχιεπ. Άχρίδος 
(ή Βουλγαρίας) 6, 18, 42, 51, 68, 74 

Δυρραχίου μητροπ. 25, 33, 34 

Ευστάθιος Άχελφου 31 

Εφέσου μητρ., βλ. Ίσσίτης 

Ζητουνί ου Ιπ. 36 

Θεόδωρος Δούκας, βασιλεύς 1, 2, 3, 5, 

10, 21, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 

46, 47, 54. 56, 61, 66, 75, 84 

Θεσσαλονίκης μητρ. 11, ζητεί Ιωάννης 

Ίασίτης μητρ. Εφέσου 69 

Ιωάννης "Αρτης 15, 57 

( Ιωάννης Θεσσαλονίκης ) 32 

Ίωαννίνων έπ. 4 

Καλοσπίτης έπ. Λαρίσης 72 

Καλόγνωμος Βασ, 24 

Καστοριάς ζήτει Κωνσταντίνος Καστορίας 
Κέρκυρας μητροπ., βλ. Γεώργιος Βαρ¬ 

δάνης 
Κωνσταντίνος Δούκας 43 

Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκης μητρ. 11 

Κωνσταντίνος Καστορίας έπ. 71 

Λαρίσης μητροπ. 40, 72 

Μανουήλ Β' οίκουμ. πτρχ. 14, 53, 82, 83 

Μαρία Δούκαινα, σύζυγος Θεοδώρου 12, 

16, 17, 60 

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος 62 

Μιχαήλ Χωνιάτης μητροπ. Αθηνών 30 

( 41) 52, 67, 78, 80, 85, 86, 88, 90 

Νικήτας Χωνιάτης { εΤτα μητρ. Ναυπά¬ 

κτου ) 22 ( 55 ), 63. 70, 76 

πατριάρχης οίκουμ. 14, 26, 48, 53 ( ζήτει 

Γερμανός Β’, Μανουήλ) 

Πειρασμός Ίω. 24 

Πειρασμός Γεώργ. 24 

Πρωτομυλωνάς Νικήτας 24 

Φίλιππος μοναχός 59 

Χιμάρας έπ., βλ. Γεώργιος Χιμάρας 
Χωματιανός Δημήτριος ζήτει Δημήτριος 

Βουλγαρίας 

1 Των άποσταλεισών επιστολών οΐ αριθμοί ημίμαυροι. Σημειωτέον οτι οι 

κάτωθι αριθμοί αντιστοιχούν προς σχόλια έν ΑΠ ΑΙδ, : 34 = 155 ( σ. 48) 25 = 15ί 
(σσ. 48 - 49) καί 53 = 158 ( σ. 49 ), .προσθετέα κατά τόπους. Τής ύπ' άριθ. 55 ή 
σειρά (προ τής δΟ ) έσαλεύθη κατά τήν θημοσίευσιν. 'Η 51 άρχεται άντί Ορα, 

ως έιυπώθη, "Ορα. 
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IV ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΥΠΟ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ 

_1. (Υπόμνημα περί ϊίληρονομίας]. 
’Άνδρες δύο εξ ’Άρτης (Νικήτας δνομα τφ ενί, αξία πρεοβυτέρφ, 

επωνυμία Σαράβαρις ). ήμεΐς δέ τά κρι-&έντα περιλαβόντες έν ύπομνή- 

ματι εκδεδώκαμεν μηνί και ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις. 
(ΒυζαντΙς Λ’, 1909, 28 -30 ). 

2. Σημείωμα διαζΰγιον. 

' ’Ανήρ γενόμενος εννομος εηϊ χρόνοις δέκα. οντε 6 Θεός ευδοκήσει 

και δς αύτΐ] αρεστός. 

(ΡείΓίάέδ, 29-30, ΝοΙΧ). 

3. Χάρτης επιτιμίων δοθείς φονεϊ τινι εκουσίφ είς εξάλειψιν του έγκλή- 

* ματος. 

^Αν&ρωηός τις έξ ’Άρτης δνόματι Ξένος, έλϋών είς ήμας σήμερον 

έξηγήσατο. ψυχικήν έαυτφ σωτηρίαν περιποιήσεται. 
( ΡβίΓΪάέδ, 18-19, Νο XIV). 

4. Σημείωμα διαζΰγιον. 

ΑΙτίαι παρά τοϊς νόμοις πολλαΐ, ώς Ι'οικεν, Ιξ ών συνοικέσια διε- 

λύοντο. άπεφήνατο τήν άμφοτέρων διάλυσιν. 

(ΡβίΓΐά 68, 20-21, Νοχνί). 

5. Σημείωμα περί οίκήσεως τόπου, 

Έγένετο μέν έν ταις ήμέραις του Νώε κατακλυσμός πολυήμερος. 

Μηνϊ Μαρτίφ Ινδικτιώνος ιε'. 

( ΔΙΕΕ 3, 189, 454-455. Τωμαδάκης, Γραμματολ., 90-91). 

6. Σημείωμα διαζΰγιον. 

ΕΙδον άνομίαν ύπό τον ήλιον, &νδρα τριακοντοντη γυναικί έξαεχή 

σνναφ&έντα. καΐ ή μήτηρ αυτής έηιτιμηβήοεται, 
{ Ρ€ΪΓίά65, 21, Νο XX). 

7. Γράμμα κανονικόν. 

\ Πανιερώτατε Δρνϊνουπόλεως και εν κυρίφ ουναδελφέ, Είς βάρος ήγη- 

σάμην τήν τής παρονσης γυναίκας επιδημίαν προς τά ήμέτερα.και έαν- 

τήν καί τον έκ ταντης ΰηωπιασμον άπαλΑαξάτω, Διατηροϊό μοι ενϋ'υμος, 

υγιής. 

( ΑΙΣτ. 4, 1897, 119 - 121 ). 

8. "Ετερον διαζευκτηριον. 

Εί τις έσχε γυναίκα καί επί χρόνοις δλοις τρισΐ. εντεΰ&εν τήν προς 

ετέρους περιφοράν. 

( Ρ βΐΓίά 65, 30 Νο XXXI). 

9. Πράξις εκχωρούσα εις τό τήν εν τη "Αρτη τής Βλαχερνιτίσσης άνδρφαν 

μονήν μεταμειφθήναι εις γυναικείαν, τοΰτο ούτως θελησάσης τής κρα- 

ταιάς Κομνηνής. 
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Εί τις μή κατά προσπάθειαν διαστέλλειν εΰέλ·εί τό άρρεν από τον 

θήλεος,. καί τήν πράξιν ταυτην νπεοημηνάμεθα εις ασφάλειαν μηνϊ και 

Ινδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις. 

(ΒυζαντΙς Α', 1909, 14 -20 ). 

10. Σημείωμα φόνου. ^ / 
"Ελϋών είς τήν καθ’ ημάς Εκκλησίαν σήμερον 6 δείνα ουτω εξηγη- 

οατο. και λύσιν λήψεται τών άναγεγραμμένων επιτιμίων. 

( Τεσσαρακοντ. Κόντου 379-382 ). 

11. Σημείωμα [διαζΰγιον Μονομάχου]. 

Έπιχορεύει καί τοΐς έννόμοις σννοικεαίοις ό πονηρός καί τά ηνωμένα 

μεσιτεία του Θεοΰ διαιρεΐν ^πί;;είρεί. Τά άε λαληθέντα εγράφη καί άπε- 

δόθη (μηνί καί ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις). 

( Βυζαντΐς Α', 1909, 27 - 28 ). 

12. [Γνωμάτευσις επίκληρον, ΰποθεσεως Θεόδωρου Διαβατηιοΰ]. ^ 

.αότες παρατηρήσεις, δσας οι παλαιοί νομοθεται. τοΐς Ιδίοις 

παισί τά εαυτών δειανείμασθαι. Μη(ν\ καί ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμ- 

μένοις). 
( ΕΦ 4, 1908, 65 · 67· ακέφαλο; ). 

1.3. Σημείωμα διαζυγίου γεγονός παρ’ αΰτοΰ. 
Κωνσταντίνος 6 ΤΙαπαϊωαννόπονλος και ή τοΰ.θνγατηρ [ Αννα]. 

ταΰτα διαγνωοθέντα παρεξεβλήθη και άπεδόθη. 

(ΡεΙτίάέδ, 17-18, Ν® XII). 

14. Χάοτης Ιπιτιμίων. 
Κωνσταντίνος 6 Μελε(.)ός τφ μεγαλοδοξάτφ κυρφ Κωνσταντινφ 

τφ Τζιρίνθφ έξνπηρετούμενος. καί τά προσήκοντα έπιχίμια έλαβεν, α 

καί εΐσί ταΰτα' τφ επί. 
(ΡεΙτίάβδ, 19-20, Νο XV· κολοβόν). 

15. Μηνι και έπΙ παρουσί(?. 
- Νόμοις τον ανθρώπινον βίον οι νομοθέχαι κατησφαλιοαντο. [ Ο. 

Αλέξιος ό Πεδιαδίτης. επί κοινού προετείνατο καί τήν απολογίαν έζή- 

τησε' {ξπεται ή ερώτησις)] .τφ παρόντι διελάβομεν οημειώματι καί 
παρεκβαλόντες επιδεδώκαμεν. Μηνί και ίνδικτιώνι (τοΐς προγεγραμμένοις). 

( Κερκυραίκά, Υντ ΧΠΙ, 1906, 336- 338, Νο 2 ). 

16. Ερώτησις επενεχθεΐσα τφ άγιωτάτφ μητροπολίτη Ναυπάκτου και τοΐς 

ΰπ’ αυτόν επισκόποις παρά τοΰ μητροπολίτου Κερκΰρων κΰρι Γεωργίου 

τοΰ Βαρδάνη περί ίερέως τινός Κερκυραίου εγκλήματι άκουσίφ περιπε- 

σόντος καί λαβοϋσα λΰσιν παρά τής αΰτοΰ άγιότητος [τοΰ Ναυπάκτου 

Ίωάννου]. 
"Ο άγιώτατος μητροπολίτης Κερκΰρων, αδελφός καί ουλλειτονργός 

ήμών. καί τήν τοΰ πρεσβυτέρου συνείδησιν κριτάς επί τφ άκούσματι 
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εκείνφ κα·&ίσαντα· ΜηνΙ Μαρτίω ίνδικτιώνος ι' {—1222) [περιλαμβάνε¬ 

ται ή ερώτησις αύτο?ιεξί]. 

\ { Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 335 -336, Νο 1). 

17. Σημείωμα. 

'Ο από μικρας Βαγενετίας, γ^ωρίου Βρεατίανες, Θεόδωρος δ Βοδινό- 

πονλος και οφείλει επί τρισΐ κυριακαΐς ηαρά τη. 

{ Ρ ε 1Γ ΐ ά έ 3, 7-8, Νο ΥΓ κολοβόν ). 

18. ΜηνΙ ’Απριλίφ δ', ήμερα γ', Ινδικτιώνος α' [=1228] έπΙ παρουσίρ; 

των κληρικών τής καθ* ημάς άγιωτάτης Εκκλησίας [Ναύπακτού] και 

έτερων πολλών, 

'Ο ίερώτατος επίσκοπος ’Άρτης κΰρος Ιωάννης. τφ κεκριμένφ και 

αντδς εψομαΐ' μηνι και ίνδικτιώνι (τοΐς προγεγραμμένοις). 
( Βυζαντις Α', 1909, 23-27 ). 

19. Ευχή προς τον βασιλέα. 

'Ο στερεώσας εν σοφία τους οόρανούς.... φ ή δόξα εις τονς αιώνας 
άμήν. 

(ΝΡ 286 ). 

20. Συνοδικόν επί προβολή του Βαρδάνου, χαρτοφυλακος * Αθηνών, είςάρχιε* 

ρέα Κερκυραίων. 

*0 τής Επισκοπής λόγος.... φ ή (δόξα) είς τονς αιώνας τών αιώνων 
άμήν. 

( ΥΥγ 3, 1896, 260-263, ΙΒ Α', 334, Τωμαδάκης, Γραμματολ., 86-89). 

21. Σιγίλλιον πρός τινα ευνούχον [Γεώργιον Τζιμισχήν] έπΙ μονή τής άγίας 

Έλεουσης. 

*0 τής έφορείας λόγος δοκεΐ μ^ν εύκολος είναι, ¥χει δέ τι και πρό- 

σανχες. καΐ μοναις τοΐς επιακόποις έπιβραβεύουοιν. *Εγράφη ταντακαί 
άπεδό'&η. 

( Ρ είτίάέ 8, 6-7, Νο Υ ). 

22. Μηνι Φεβρουαρίφ κη', ήμέρρ β', ινδ. Γ [ = 1222] έπΙ παρουσίςι του 

δεινός καΐ (δεινός). 
Ον μόνον εν τοΐς χακτικοΐς και όσα 6 νόμος στρατιωτικός όίατάσσε- 

ταί. ταϋτα έλαλ.ή&η, χαντα εκρίι9η, ταντα εγράφη και άπεδόϋη μηνι και 
Ινδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις. 

( ΒυζσντΙς Α', 1909, 8 · 13 ). 

23. Προς τον μητροπολίτην Κέρκυρας διά τι συνάλλαγμα παρ' αΰτοΰ ίερο- 

=■ λογηθέν και πέμπτου βαθμού ευρισκόμενον. 

Πάλαι σοι βονλομένω γράψαι περί ών ννν. μολυσμονς τφ σώματι 

έπιφέρεσ'&αι. 
(Κερκυραϊκά, ΥΥγ XIII, 1906, 342 - 348, Νο8). 

24. Σημείωμα περί τής διαθήκης μεγαλόσχημου τινός. 

■" ΓΙαρέστη ήμΐν προ πολλον ό τής ’Άρτης οικήτωρ ^Ιωάννης 6 Ι'οστνλό- 

I 

πουλος. και εσημειώύη και επεδόϋη κατ’ εκχώρησιν και ταντα τον επι¬ 

σκόπου τών τόπων. 
( ΑίΣτ. 4. 1897. 124- 125 ). 

25. (Πράξις συνοδική περί τής τού δεσπότου Θεοδώρου εις βασιλέα άναγο- 

ρεΰσεως); 
Παύλος δ ·δεΐος απόστολος περί τής είς Χριστόν διαλεγόμενος πί- 

οτεως.καΐ όμολ.ογη&έντα είς δικαιοσύνην, είς σωτηρίαν και ταΐς οίκείαις 

νπογραφαΐς βεβαιονμεϋα μηνι. [1225]. 

( ΝΡ 258 - 259. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, 653 - 654), 

26. Σημείωμα έπι τή μέσον τού Ναύπακτού καΐ δεσπότου [Κωνστ. Δουκα] 

καταλ?.αγή. 
Πολλά πολλοΐς εποίηοεν οχληρά ή τών άνεξετάστων ακουσμάτων εύκο¬ 

λος εισδοχή. ταντα επιδονναι τοΐς μέρεσι. ΜτρΊ Μαίφ [1228]. 

( ΑΙΣτ. 4, 1897, 121 -123. ΠαραλλαγαΙ Β3γοοο, Ρβίτΐάεδ, 25), 

27. Μηνι Ίανουρίφ θ', ήμερα δ', Ινδικτιώνι ζ', επί παρουσίρ τών κληρι¬ 

κών τής καθ’ ήμάς άγιωτάτης εκκλησίας. 

Πολλοί τών ύπό άργβς, ήδη όί και αύται αΐ άρχαΙ. ΜηνΙ και ίνδι- 

κτιώνι τοΐς προγραμμένοις [1219]. 

( Βυζαντις Α', 1909, 8 · 9 ). 

28. Γράμμα προς λΰσιν δρκου γενομένου παρά γυναικός ΰποσχεθείσης τφ 

Θεφ παραγενέσθαι πρός “Ιεροσόλυμα. 

Τή εύγενεοτάτη κνρ^ Θεοδώρι} τή Μανροδονκαίνη καΐ ίν Κνρίφ πνευ¬ 

ματική ήμών ·&νγατρΙ προ·&εμένη Ενόρκως, ώς είπε τήν πρός τά *1εροοό· 

λνμα στείλασϋαι. ώς οΐδεν ή τούτον μεγάλη πρόνοια διοικονομήσεται. 
(ΑΙΣι. 2, 1894, 361 -362 ). 

29. Χρυσόβουλλον (κυρωτικόν τών κτήσεων τής Ναύπακτού μητροπόλεως 

και σχετικαι πρός ταΰτας διατάξεις). 
Τά καλά, εΐ μ^ν είς Θεόν άφορώσι και περιποίησιν τών ιερών έκκλη- 

σιαστηρίων αυτού.μηνι Μαΐω, ινδικτιώνος α' έ'του,-, ,ςψλς' [ = 1228 ] 

ή υπογραφή διά κινναβάρεως Θεόδωρος έν Χριστφ τω Θεφ πιστός βασι¬ 

λεύς και αντοκράτοιρ Ρωμαίων. 

(ΥΥγ 3, 1896 , 296 - 299. ΝΡ 260-254 ). 

30. Σημείωμα. 
Τφ χρόνοις επί πέντε τή γαμετή εαυτού συμβιώσαντι. δευτέρως δέ 

αυτή τε δόξει και τοΐς γεννησαμένοις αυτήν. 
(ΡβίΓΐάόδ. 30, ΝοΧΧΧ). 

31. Προ; τον πτρχ. [Γερμανόν Β' Κωνσταντινουπόλεως] πιττάκιον τών δ'λων 

αρχιερέων σχεδιασθέν παρά τού Ναυπάκτου. 

Χρόνοι» ήμΐν τοΐς υπό τον πατριαρχικόν τής Κωνσταντίνον πόλεοκ 

ϋρόνον όντικοΐς μητροπολίταις.είς την τών παρ’ ήμΐν αίτονμένων άπάν- 

των παραδοχήν τε και πλήρωσιν. 
( ΥΥγ 3, 1896 , 288 - 293. Πρβλ. Λ α γ ο π ά τ η ν, σ. 36 ). 
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ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΟΡΩΝ 

Κωνσταντίνος Τζίρινθ-ος 14 

Λΰσις 16 

Ναύπακτού μητροπόλεως προνόμια 29 

Ξένος 3 

Ορκου λύσις 28 

πιττάκιον 31 

πράξις 9 (συνοδικί)) 25 

Σαράβαρις Νικήτας πρεοβύτερος 1 

σημείωμα 2, 5, 6, 10, Ιδ, 24, 26, 30 

σιγίλλιον 19 

στρατιωτικός νόμος 22 

συνάλλαγμα 23 

συνοδικόν έπι προβολή άρχιερέως 20 ; 

φόνος 3, 10 ■ I 

χάρτης επιτιμίων 3, 14 

χρυσόβουλλον 29 

I 

V. ΙΝΟΙΡΙΤ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ! 

”Αν αμπελώνα τής Γραφής έκμανϋάν^ς, {14) 475. 

"Αν ήν δυνατόν καΐ μάνας ψυχάς βλέπειν ( 1) 464. 

’Άν'&ρωπος ώσεί χόρτος, ώς και σν Πέχρε (13) 475. 

Έγό) λαλεΐν μόν προ χρόνων ίπανσάμην (16) 477. | 

Έξ όστρέον τί; Μάργαρος. ίναΙ καΐ ξένον (4) 467-468. ' 

“Ηλιος, ‘Ερμής ( καΐ νοείς τούς αστέρας ^ {11) 473-474. ! 

Καινόν πολνάνδριον, είς οΰζος τάφος (7) 469-470. ! 

λ’'νν εκ σκότους μεν φώς έκ δέ σαπρίας μύρον {15) 476. : 

'Ο όφ&αλμός έστιν ήλιος τής ημέρας (5) 468-469. 

’Ός ακινήτους εις καλών εργασίας (2) 465. 

Πάλαι προφήτης έν Σεραψίμ προβλέπει (9) 472-473. 

Σκηνής άπηγόρενοαν εξω μή ϋύειν (10) 473. 

'Γόν Έρμογένην, τον Μήναν, τον Εϋγραφον (3) 465-467. . 1 

Τό φώς διαυγές, πλήν έν δστράκφ μένον (6) 469. 1 

Χαλκεύεται νυν κατά δαιμόνων βέλη (12) 475. ΐ 

Χρίστα>ΐ’ΐ',αο?ί’Γ£ς ανι3ρες, εύφραίνεσέίέ μοι (8) 470-472. ^ 

! Δεν έση[ΐειώ0ησσν αι έ-τιγραφαί των επιγεγρσμμένων. Ό εντός παρενΟέσεως 
αριθμός δεικνύει τον αύ|. αριθμόν δημοσιεύσεως υπό τοΰ Λ. Π. Κεραμέως, δ δέ | 

έκτος τσς σσ. τοΰ περ. Άθηνά, τόμος ΙΕ', 1903. ί 
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κρισιμόγραφον σημείωμα 26 
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2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ 

μητροπολίτης Κέρκυρας 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

~Ε4. Κατίζ, Οεοτ^ΐοβ Β&τάΕηεδ, ΜείΓοροΗί νοη Κετί^γι-π, ΒΖ XV, 1906, 

σσ. 603 - 613. 

— ΜίοΙίΛσΙ €Ηοηί3ίβ8 ΜείΓοροΙϋ νοη ΑΙΙιεηδ ( ομ 1138-03 1222) νοη Οεοτ^ 
βΙαάίιηαΙΙΟΓ, Κοιπα 1934 (ΟηεηΙίΐΙί& 01ιη8ίΐ&Π3, νοί. ΧΧΧΙΠ, 2). 

ΟεοΓδ Βατά^ηβδ, 
— ΜαΓίίηί&ηο Εοηο&8ΐί&, θ6θΓ§ίθ5 Β&Γάμηέδ εί ίτέτε Β^ΓίΒεΙεπιγ 

( 15 οοΐ. -17 ηον. 1131) ΒοΙΙεΙίηο άί 0Γ0ΐί3{εη·&ί& VI, 1952, σσ. 86-91 
I άνετυπώθ-η έν σσ. 72 -76 τοΰ επομένου, καΐ σσ. 28 - 28 τοΰ μεθεπομένου 
βιβλίου}. 

— ΜδΓίίηίβηο Κοηε&|!:1ί& Ο.Ρ.Μ., ΟεοΓ^εδ Β&Γ(3ίΐιΐ68, ηιέΐΓοροϋΙε άε 
ΟοΓίού εί Β&Γΐ1:ε1επΐ7 άα Ρογ(1γ8 ΒΤ-ειηοίδο&ίπ, Κοοιβ 1953 ( 8ί:ιιάί β ΤεδΙί 
Ρι·&ηθ6δθ3ηΐ Ν. 4 )> 105 + πίν. IV. 

— Μ3.ι·1;ίηΐ3ηο Ο,Ρ.Μ., Εβ3 Ρτέτεδ ΜίηβαΓδ εΐ 
Οτεοςαε θΓΐΗο4οχε Αία ΧΙΙΙ<! δίέεΙε (1231 - 1274). ί.ε Ο&ΪΓε. Οεπίτε 
ά’έίχιάεδ ΟηεηΙ&Ιεδ 4ε 1& ΟιΐδΙοάίε Ρι-δποίδΟΒΪηε άε Τεττε - δΒίηίε, δΙιΒΓεΗ 
ε1 Βεη4Αΐί& ΐ2 ( = νεηΐ8ε) 1954, 8® μέγο, σσ. 285. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΜΗΣ-ΠΛΤΡΙΣ 

1. Ταυτισμός-διάκρισις. Ό Β&Γοηίιΐδ εις τά Αηη&Ιοδ αύτοΰ (1613 

χόμ. XII, στ- 694 Ι|.. 734 έξ., 746 έξ., 768 ίζ. ώς των ετών 1176- 1188) 

έξέδωκεν Ινδεκα επιστολάς έν ^ιατινική μόνον μεταφράσει (άπολεσθέντος τοΰ 

ελληνικού κειμένου) μητροπολίτου τίνος Κέρκυρας Γεωργίου, ΰπο3έσας 

δτι οΰτος αλληλογραφεί προς Φρειδερίκον Βαρβαρόσσαν (1152-1190) και 

τον βυζ. αύτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνόν (1143-1180), σύγχρονον του. 

Έν συνεχεία δ Λέων Άλλάτιος (1648) παρανέγνωσε χρονολογίαν κώδικος 

* *Όρα και την πρόσθ-εν σσ. 6-7, Ιδία τάς δημοσιεύσεις τοΰ Άθ-αν. Παπα- 

δοπούλου -Κεραμέως, δι’ ών έγνώσθ·ησαν πλείονα κείμενα τοΰ Βαρδάνη, καΐ τον 
Λαγοπάτην, σσ, 54 - δδ καΐ Ιδίφ : 59 -70: Γεώργιος Βαρδάνης - Χριστόφορος 

Άγκυρας Ιξσρχος Πτρχ. Νίκαιας έν Δύσει. 
Περί των δημοσιεύσειυν Μουστοξύδ η, Λάμπρου καΐ Μηλιαράκη 

πρβλ.. κατωτέρω σ. 44, σημ. 1. 
Τά κείμενα τά νοαφέντα υπό τοΰ Βαρδάνη καταγράφονται έν τελεί τοΰ 

παρόντος σσ. 54-58. 
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περιέχοντος εργον τοϋ Γεωργίου Κέρκυρας περί καίίαρτηρίου πυρός και 

Ιθεώρησε τούτο άντιγραφέν τό 1136 (,ς·χμδ'= 1136 αντί .ς··ψμδ'= 1236), 

πραγμα δπερ αντελήφΙίη κατόπιν δ Ο^δίπιίΓ Οικίίη. Τά σφάλματα εΐχον έν 

συνεχεία συνεπείας, πρώτος δ’ ώμίλ.ησε περί Γεωργίου Βαρδάνη ό ΜίοΙιεΙ 

Γεςιιίοη {Οπεηδ Οΐιπείίαηηδ 1740, II, 150), συσχετίσας τον συγγραφέα 

τοϋ ώς άνω έργου προς τον της επιστολής προς Γερμανόν Β' Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως. 

Άπό Ελληνικής πλευράς δ μέν Μουστοξΰδης^ δημοσιεΰσας την ώς 

άνω επιστολήν προς Γερμανόν Β', έδημιουργησε τρεις διαφόρους Γεωργίους 

μητοοπολίτας Κέρκυρας, ών τρίτον θεωρεί τον Βαρδάνην, πράγμα δπερ 

εδέχΟη δ Σπ. Λάμπρος^ καΐ έπήνεσεν ό Μηλιαράκης νομίσας δτι δ διαχω¬ 

ρισμός έγινε κριτικώτατα®. 

Τέλος δ ΙέΓΟΠίε Οθ1α6ονϊα1ι εΐχεν άρνη-θή τήν πατρότητα του περί 

Καθαρτηρίου έργου είς τόν Βαρδάνην, και άπέδωκε τοϋτο (1906) είς τόν 

Νικόλαον ήγοϋμενον Κασουλων. Άλλ* ήδη δ Ρώσος ιστορικός Βασί?>£ΐος 

Βασιλιέφσκη εις τήν Έφημ. του (Ρωσ.) Υπουργείου Δημοσίας Έκπαιδεό- 

σεως (άρ. 238 του 1885, σσ. 224 ■ 333), μελέτην δυσπρόσιτον είς τούς 

ξένους μελετητάς, είχε διαπιστώσει, δτι δ Γεώργιος Βαρδάνης άλληλογραφεϊ 

μέ γνωστά πρόσωπα του α' ήμίσεος του ιγ' αίώνος, καΐ δτι δ Φρειδερίκος 

δέν ήτο δ Βαρβαρόσσας άλλ* 6 Φρειδερίκος Β' (1212-1250), δ Μανουήλ 

Κομνηνός Δούκας ήτο δ δεσπότης Θεσσαλονίκης καΐ Ηπείρου, οί πατριάρχαι 

ήσαν δ Γερμανός Β' Κωνσταντινουπόλεως, δ Αντιόχειας Συμεών, δ ^ΛΟανά- 

σιος Τεροσολΰμων, καΐ τά άλλα πρόσωπα δμοίως γνωστά. Επίσης δτι άπό των 

μέσων τοϋ ιβ' αΐ. μέχρι τοϋ 1250 οϋδείς άλλος μητροπολίτης Κέρκυρας έκα· 

λεΐτο Γεώργιος, δτι αί έπιστολαί αί εκδοθεΐσαι υπό του Βαρονίου εΐχον γραφτή 

μετά τό 1230, ιδία δέ ή πρός Φρειδερίκον Β'τό φθινόπωρον τοϋ 1231. Τά 

^ Οβίΐε 0036 ΟθΓθίι·63ί νοΙαπΐ6 ρΓΐηιο, Οοτίά 1848, σσ. (412) 413-440: 
νοδοονΐ ά\ ΟοΓοΐΐίΐ ηεί δβοοίί XI 6 ΧΠ. Έν σσ. Γ - ΓΥΙ: 0& υη οοάίοε Β&γοο- 

οΐ&ιιο ΟΧΧΧΙ ίοΐ. 328 άεΙίΗ. Βί61ίοΙεο& άεΐΐα υηίνεΓ3ΪΪ3 ά'ΟχίοΓά : 'Γον αττι¬ 

κόν κνροΰ Γεωργίου τον Βαρβάτη τον μηιραίιολίιαν Κέρκυρας άντίγραμμα ίΐρός τον ηα- 

τριάργ_η\’ ΚωνσταντινοντιόΙεως κνρόν Γερμανόν. 2σ. Ι/ΥΙ - ΙνΥΙΙ '· πανιερώτατος μψρ. 

Κέρκυρας... 6 κυρ Γεώργιος... Θεόδωρος εν Χώ τφ Θεφ πιατός βαοιλενς και ανιοκρά- 

τωρ ΓωμαΙων Κομνηνός ό Αούκας ^οφί.ϋ' (810) 1031! ( = Χρυσόβουλλον Θεοδώρου 

Αγγέλου διά τήν μητρ. Κέρκυρας, 1228· πρβλ. Μηλιά ράχην, σ. 240, καί περί 
τής χρονολογίας του αύτόΟι σημ. ). 'Ο Μουστοξύδης άνεχύπωσε καί τα κείμενο έχ 

τοΰ ΒδΓοαΐνίδ. 
2 Λάμπρος, Β', σσ. 624-628, αι έπιστολαί πρός τόν Βαρδάνην 241-244, 

282 -289, 314-317. 

3 Μηλιαράκης, 1899, σσ. 199 - 205, 222 - 233. Έν σ. 204, σημ. 1 : « χρι- 
τικώτατα διαχωρίζει τούς βίους τριών επισκόπων Κέρκυρας φερόντων τό ονομο 

Γεαίργιος » ! 
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συμπεράσματα τοϋ ναδίΙίενδΙεί] κατέστησε γνωστά τό 1906 δ Εά. Κατίζ, 

αλλά και πάϊνιν δέν έλήφθησαν ΰπ’ δψιν οσον έπρεπε. Τήν προσωπικότητα 

τοΰ Βαρδάνη έφώτισεν ή δημοσίευσις κειμένων αϋτοϋ υπό τοϋ Α. Π. Κερα- 

μέως και ή μελέτη τοΰ βίου τοϋ Άποκαΰκου, προ; δν συνδέεται άρρήκτως. 

Τοΰτο δμως έπρεπε νά εΐχεν Ιπιτευχθή ήδη διά τής μιελέτης τής αλληλογραφίας 

τοϋ Μιχαήλ Χωνιάτου. 

2. Πατρίς. Έάν τά κατά τόν αιώνα τής δράσεως τοΰ Βαρδάνη υπήρ¬ 

ξαν σκοτεινά, ώς μή ώφελε, ούχι ολιγώτερον έσκοτίσθησαν τά κατά τήν 

καταγωγήν αϋτοϋ. Εϊδομεν ήδη δτι εις τήν πρός Γερμανόν Β' Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως επιστολήν του λέγεται άττικός. δηλονότι Αθηναίος. “Ομως δ 

Μηλιαράκης ’ κατεσκεύασεν αυτόν "Ελληνα έξ Αίγυπτου και τοΰτο^άβασανί- 

στως παρεδέχθησαν οί νεώτεροι! ^ Άνέγνωσε δηλονότι δ άγαθός επιστολήν 

Μιχ. Χωνιάτου (ρμ') τφ Βαρδάνη λέγουσαν «Χάρις τφ Θεφ, θεοφιλέστατε 
υΙέ,'ρ(?στην σοι και άλλως άκίνδυνον χαρισαμένφ τήν ένθένδε^είς Αθήνας 

διάβασιν και άποδόντι σε τοίς φίλτάτοις άσμένοις άσμενον. ’ΕπεΙ δέ τί> 

φίλην πατρίδα Αίγυπτον φενκτέαν ένόμίοας και γράφων ώνόμασας διά τούς 

είσφθαρέντας αυτή δήπου βαρβαρικούς τυράννους καΐ καταδηλοΰντας τόν 

ΙλεύΟερον Ισραήλ... Άλλ* άπλοΰστατα ό Βαρδάνης άναχωρήσας Ικ τοΰ 

τόπου οπού διέμενεν δ Χωνιάτης καΐ διακινδυνεΰσας κατά τό ταξίδι, κατώρ- 

θωσε νά φΟάση είς Αθήνας δπου Ιχάρη Ιδών τούς οίκείους αΰτοΰ, χαρέντας 

δμοίως. Διά τούς Φράγκους δμως τούς κατέχοντας τό άστυ έκρινε φενκτέαν 

τί)ν πατρίδα τον, ώς ό Μο^οης τήν Αίγυπτον καΐ ούτως έγραψεν είς τόν 

πνευματικόν του πατέρα μητροπολίτην. Καταδουλοΰντες τόν έλεύθερον 

Ισραήλ ( = Χριστιανικόν Ελληνικόν Λαόν!) είναι οί κατέχοντες τήν ^Ατ- 

τικήν Φράγκοι! Οϋδεμίαν λοιπόν σχέσιν εΐχεν 0 λόγιος ούτος πρός τήν 

Αίγυπτον (τοϋ ιγ' αίώνος!)· 

ΒΙΟΣ 

1. Περί τής οικογένειας τοϋ Βαρδάνη ολίγα τινά γνωρίζομεν^. Ο ίδιος 

λ^γει πρός τόν Γερμανόν Β' γράφων, δτι δταν ελευθερωθή ή^Κωνσταντινού- 

πολις : « τότε δή τότε ημείς οί ζώντες οι περιλειπόμενοι, οί έξ δθνείων δθνεΐο^ι 

οί παρέγγραπτοι και επείσακτοι, άπαιτηθείημεν κομίσαι τά γνωρίσματα εναργή 

και τάς αποδείξεις σαφείς, πατρός δνομα καΐ μητρός, δθεν καΐ δπως τετυ- 

ι Μηλιαράκης, σ. 199, σημ. 2. 

2 Λ α γ ο π ά τη ς, σ. 11. 
® Λάμπρος, Β', σ. 228,14-19. 
4 ·0 Διον. Α, Ζσκυθηνός, ΕΕΒΣ Τ', 1929, σσ. 193 - 194 συνεσχετισε το 

έπώνυμον Βαρδ{ί)άνης πρός τό τόπων. Βαρδιάνοι. 
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χήχαμεν τής ίερατείας... »Μλλά δεν τά ονομάζει. *Ότι ή οίκογένειά του 

εμενεν είς τάς *Α·θήνας, εξάγεται εκ του εξής αποσπάσματος τής προς αυτόν 

επιστολής ( ρμα') του Μιχαήλ Χωνιάτου : « Ούκ αγνοώ (γάρ) ώς δ μέν 

ερως των τε μαθημάτων και του συνεϊναι ήμϊν^ άπηλλαγμενον του έν *Αθή- 

ναις καπνού και πυρός, μόνον ούκ άνίπτασθαί σε πείθει καί προς ήμας 
διαέριον φέρεσθαι, τό δ’ αν γε μητρός φίλτρον και αδελφών, ώς άλλος 

δεσμός άτεχνώζ αδαμάντινος, οίκοι μένειν βιάζεται»^. Ου^Ε το ονθ]χα 

αδελφού του, σχετιζομένου μέ τον “Απόκαυκον δίδει δ Βαρδάνης εις επιστο¬ 

λήν του προς τον Ναυπάκτου, δπου : « Βαθΰ σοι και δουλικώτερον ποιού¬ 

μαι προσκύνημα· ομοίως καΐ ό των αδελφών υστερότοκος, δ τής σης 

εύποιίας και των χαοίτων έν άπολαύσει πρφην γενόμενος»^. 

Ό Σπ. Λάμπρος ήθέλησε νά συσχετίση τον Γεώργιον προς τον επίσκο¬ 

πον Καρύστου Δημήτριον, μεθ’ ού άλληλογραφεΐ δ Χωνιάτης καΐ δή περί 

περιουσιακών ζητημάτων. Τούτο 5* Ιστήριξεν εΙς τό εξής. Είς επιστολήν 

του{ριζ') γραφεΤσαν περί τό 1206-1207® δ Αθηνών Μιχαήλ γράφει: 

« Τφ Βαρδάνη κΟρ Γεωργίφ » : « Δύο μέν δεδέγμεθα γράμματα σά, λογιώ- 

τατε υίέ... τδν Νίκανδρον οϋπω άπεστδίΐας »°. Πρόκειται περί χειρογράφου 

δπερ αντέγραφε διά λογαριασμόν τού Χωνιάτου δ Βαρδάνης. Άλ>/ είς τήν 

ρθ' Ιπιστολήν «τφ Καρύστου κύρ Δημητρίφ» γράφει δ Χωνιάτης περί 

« ...χορηγίας διπλού φωτισμού, τού πρός αϊσθησίν τε άμα καί νόησιν, ώσπερ 
καΐ τφ κυρφ Γεωργίφ, τον τε μεταγράψαι τόν Νίκανδρον καί τού εκ 

τοιούτου άντιγράφου, δπερ εοικεν είναι βιβλίον Ισφραγισμένον πρός άνά- 

γνωσιν, οίμαι, πασι πλήν αυτού.■.»^Έκ τής επομένης επιστολής (ρΓ) 

«τφ υίφ αυτού κυρ Γεωργίφ» δέν μένει άμφιβολία, δτι δ Γεώργιος δ αντι¬ 

γράφων τόν δυσξύμβλητον κώδικα τόν περιέχοντα τόν Νίκανδρον ήτο υιός 

τού επισκόπου Δημητςίου, δτι επί πλέον μετέβη εκ τού τόπου οπού διέμε- 

νεν δ Χωνιάτης (ενθένδεν) εις Κάρυστον, δτι Ιπεμελεΐτο οικονομικών του 

υποθέσεων, και δτι « καί ρητορικών γούν μεθόδων » έμμελέτα « παντοίοις 

γυμνάσμασιν ». "Οτι άπέρριψε τήν μελέτην τής φιλοσοφίας, διότι ήσθάνετο 

βαρύν τόν Αριστοτέλη, δτι πρέπει νά έπιμείνη εις τόν φιλοσοφικόν καταρ¬ 

τισμόν : « Άλλ* εγώ έν ευχής μέρει ποιούμαι μή παντελώς εξω πεσεΐν σε τού 

τών φιλολόγων καταλόγου, άλλ’ εΐ καί τήν ασπίδα φιλοσοφίας απεβαλου 

^ Μουστοξύδης, "ΕνΟ·* άνωτ., σ. Εν. 

2 'Ο Χωνιάτης είναι εξόριστος ε|ω τών Άθ'ηνών, κατεχομένων ύπο τών 

Φράγκων. 

Λάμπρος, Β', 284,18-23. 

ί ννι· 3, 1896, 250,19-21. 

δ Δέν πρέπει ν’ άπέχη πολύ της ύπ’ άρΐ'&. ρθ'. 

Λάμπρος, Β', σσ. 241-242. 

" Λάμπρος, Β'. 206,4-7. 
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θριγγός γάο φιλοσοφίας και παρά τοΐς παλαιοις ή λογική πραγματεία ώνο- 

μαστο' άλ?.ά ρητορικήν γούν ώ; άλλο ξίφος κατέχειν, ο'ίαν τε ούσαν άνδρ’ 

άπαμύνασθαι δτε τις πρότερον χαλεπήνη’ ούτω γάρ καί ώρίσαντο ενιοι' ΐνα 

μή παντός ψιλωθείης λογικού περιβλήματος » \ Ή επιστολή έγράφη « νύν 

δτε τών καθ’ημάς άρχει πόλεων ή πάλαι θρυλουμένη άποβαρβάρω^σις »Ι 

Έάν άφεώρα είς τόν Βαρδάνην τό γράμμα, ούτος δέν θά ήτο υπόδειγμα 

σοφού οδδ’ επι^ιελούς, οΐος άπέβη, έκτος έάν έ'κρινεν αυτόν αύστηρότερον 

τού δέοντος δ Χωνιάτης. Έάν δμως ή επομένη επιστολή (ρια': τφ αύτφ} 

περί άλφίτων έν Καρύστφ καί καταστροφής τής παραγωγής καί διαθέσεως 

τών έξ αυτής αλεύρων άπηυθύνετο πρός τόν Βαρδάνην, ουτος θά ητο οΰ 

μόνον περί τήν φιλοσοφίαν αμελής, άλλα μαυραγορίτης τις καταχρώμενος τών 

περιστάσεων, έκμετα?Αευόμενος τούς αγρούς τού Χωνιάτου, παρακρατών τά 

προϊόντα, καί δικαιολογών τήν παρακράτησιν διά φανταστικών καταστρο¬ 

φών !«Φεΰ τής άδοκήτου καί άλλοκότου ταύτης άνεμοφθορίας τών συλλε- 

γέντων ήμϊν δλιγίστων γής έκφορίων. Σύ μέν γάρ πολλάκις μοι τόν έτησίαν 

βορράν έξετραγφδησας, προσαράσσοντα έξαπίνης καί κατακλώντα νευστάζον- 

τας ήδη πρός θερισμόν τών Καρυστίων τούς στάχυας... »®. Εκείνο τό ηολ- 

λάκις έρχεται είς άντίθεσιν μέ τά δύο γράμματα^ τά όποια μόνον είχε λάβει 

παρά τού Βαρδάνη δ Χωνιάτης. Έξ άλλου ούδέν περί άγρών καί άφοριών 

καί καταχρήσεων λέγει είς δσα δνομαστί γράφει δ Χωνιάτης πρός τόν Βαρ^ 

δάνην. Ουτος ά?Αως τε εΤχεν εγκατασταθή εις “Αθήνας, καί δΓ “Αθηνών θά 

έπεμπεν είς Κέαν τόν Νίκανδρον. Διά τούτο αποκλίνω είς τό δτι δ συσχετι¬ 

σμός δέν ΰπήρξεν Ιπιτυχής. 

2, Εις τάς Αθήνας δ Βαρδάνης κατείχε τό άξίωμα τού ύπομνηματο- 

γράφον τής μητροπόλεως, δπερ και φέρων ηκολουθησε συνεξόριστος τον 

Χωνιάτην. Τούτο φαίνεται εκ τής πλήρους παραπόνων έπιστολής ήν έ'γραφεν 

ό Μιχαήλ πρός τόν καθηγούμενον τής Καισαριανής, μετά τήν κατάληψιν 

τών “Αθηνών υπό τών Φράγκων: « οί συνόντες (μέν) ήμϊν έν τή υπερορία 

ταύτη... τίνες οΰτοι; Ό ύπομνηματογράφος κύρ Γεώργιος δ Βαρδάνης... 

Ή επιστολή έγράφη μετά τήν έκ Θεσσαλονίκης και Εύρίπου κάθοδον τού 

Χωνιάτου είς Κέων®. Περί τής έκ Κέω άποχωρήσεως τού Βαρδάνη γράφει 

δ μητροπολίτης Μιχαήλ πρός τόν ανεψιόν του κύρ Νικήταν (Ιπιστολή 

ρλβ'): «Ιδού (γάρ) και δ θεοσεβέστατος ύπομνηματογράφος τοιούδε άξιώ- 

1 Λάμπρος, Β', 207,80 · 208,5. 

2 Λάμπρος, Β', 208,ιι-ΐ8, 

3 Λάμπρος. Β’, 210,22-25. 
Λάμπρος, Β', 241,ι. Τό χωρίον παρέθηκα ήδη άνωτέροι. 

•^Λάμπρος, Β', ·31] ,π-ιο, 

•5 Αυτόθι, 312,12-15. 
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ματος ιερού, ώσπερ τίνος ευλογίας εφοδίου καΐ προπεμπτηρίου τετυχηκε 

παρ’ ημών" ο Βαρδάνης κϋρ Γεώργιος, ενθένδε κατ’ ϊχνια σου βαίνων, 

δηλαδή ΆΌήναζε άναχεκωρηκώς μεΰωρμίσατο, ουχ οΐων τε δντων ημών 

κατέχειν ουπ εΟέλοντα ετι συνεΐναι, δτι μηδέ διδασκαλικόν, άλλα τυραννικόν 

τό προς βίαν άνθέλκειν τον άποφοιτώντα και άφιστάμενον, δτε και εις και 

μόνος καθηγητής ημών ο Χριστός 
Ό Χωνιάτης εξηκολουθησεν άλληλογραφών μέ τον Βαρδάνην, προτρέ- 

πων αυτόν εις ενεργόν ορθόδοξον δράσιν και άντίστασιν κατά του κατακτη- 

τοΰ: « Οΐικοϋν άνδριστέον, ώ γενναίε, καΐ μισοπονήρφ ζήλφ μετιτέον τάδί- 

κημα και χωρητέον όμόσε τοϊς άλιτηριοις του Θεοί5, ου βαρείφ λέγω χειρί' 

άπάλαμνοι γάρ οί του ευαγγελίου μαθηταί εις έμπρακτον κακού τίνος άμυ¬ 

ναν" άλλα λόγοίς άντιτντιοις ααι οφοδροΐς ελέγχοις και σιδήρου δριμΰτερον 

βάλλουσιν Ιμπλήγμασιν... καΐ εΐ μή άντιστής τοϊς κακοϊς, άλλ’οΰν ουόέ 
ΰηείξεις δονί,είας ανεχόμενος έ·&ελήμονος, ν,αΧ π^δ τν\ς εν λόγοις ηθικής 

φιλοσοφίας έμπράκτως περιλοσόφηκας καΐ τήν μεθ* ήμών συνουσίαν ουκ 

ήσχυνας...»^ 

Άλλ* ή συνάντησις Χωνιάτου · Βαρδάνη εις Κέων δεν ήτο ή τελευταία, 

διότι είς τόν Γεώργιον άπένειμεν δ μητροπολίτης τό όφφίκιον του Χαρτο· 

φύλαχος ’Ά'&ηνών, δ φέρων δέ τούτο ήτο διάκονος, επομένως εχειροτόνησεν 

αυτόν. *Ότι ήτο δέ χαρτοφΰλαξ δ Γεώργιος Βαρδάνης προ τής είς Γρεβενά 

έγκαταστάσεώς του γνωρίζομεν εξ έπιστολ.ής (ροα ) του Χωνιατου προς τον 

πατριάρχην Μανουήλ {1215-1222) έδρεΰοντα εν Νικαίςι, συστατικώς: «Και 

διά ταΰτα καΐ ό ήμέτερος φοιτητής καΐ χαρτοφνλαξ, επείπερ τής καθ’ ήμάς 

λυχνίας Ιξώσθημεν καΐ άπεσβημεν, πρός τό πάμμεγα φως τής μεγίστης άγιω- 

σΰνης σου κατά γνώμιην ήμετέραν άνέδραμεν, ούχ οϊός τε ών δεΰρο βιοτεΰειν 

υπό ζόφον καΐ κότον ιταλικόν » ^ ’Όντως άλλη επιστολή ( ρξ') του Χωνιά- 

του « τφ χαρτοφνλαχί κίρ Γεωργίφ τφ Βαρδάνη » αναφέρει αυτό το επικίν¬ 

δυνον ταξίδιον: « Βαβαι τής τό?φης (γράφει δ Μιχαήλ Χωνιάτης), δτι και 

νυν χειμώνας ήδη προσέρποντος δτε πας σωφρονών ναυτίλος υπέρ καπνού 

τίθησι τό πηδάλιον, αυτός θαλάσσης καταθαρσεΐς, και τόν εξ Ελλάδος άχρι 

και Προποντίδος άνάπλουν οΰμενουν ούκ δκνεϊς. Τίς σοι τοσουτο.ν μένος καΐ 

θάρσος ένέπνευσεν, ώ γενναίε ; Πότερον έρως τις θερμότερος, Φ παντα τολ- 

^Λάμπρος, Β', 267,24 - 268,6. 

2 Λάμπρος, Β', 283,2-7,28 - 284,1. 
3 Λάμπρος, 337,14-18. 'Ο α-ίιτός Λάμπρος, Β', σσ. 649 - 650 ύπεμνημά- 

τισεν : « Εννοείται ό αυτός χαρτοφύλαξ, ου άγνοοΰμεν τό δνομα, δν εύρίσκομεν κσΐ 
άλλοτε πρότερον ύπηρετουντα τφ Άκομινάτω. Ίδέ Β, 243,26 χαΐ 334,14». Αλλ. ο 
Μηλιά ράχης, σ. 152 χαΐ σ. 201, σημ. 2 λέγει οτι ό Χωνιάτης συνιστά είς τόν 
Μανουήλ τόν Βαρδάνην καί δτι τόν άγνωστον χαρτοφύλακα διεδέχθη ό τέως ύπομνη- 

ματογράφος Βαρδάνης. 
30 - 4 -1957 
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μηιέα «αΐ βάσιμα, μή πλεΐν σφαλεμώς άναπείθονη, Αλλά «ατά ξιφών, 

ό φασι κυβισιάν, η ή «ατά τδν παμιάντα χειμώνα επι το Βυζάντιον άνοδος, 

πολλοΐςκαί ποικίλοις ενΥΊμνάοασα ναυαγίοις, έμπειρόπλουν^ τινα «αι «αλατ- 

τιον άπετέλεσε «οι οίον «ατατολμάν μεγάλων πελογών και οτε νοτος έσχατα 

φμκία «ινεΐ; Άτάο τί ταΰτά σοι ώσπερ δεδιττόμενος έπιστέλλω απαξ απερ 

προέθου εξανύσαι δήπου σπεΰδοντι; Οδ«οΰν εΰ'οδά σοι γένοιτο τατε βουλη- 

τέα «αΐ τά τοϋ πλοός, τοϋ Θεού διευθϋνοντος... »>. Έ« τής «ιστολης δει- 

κνυται ότι δις έταξίδευσε, τήν μίαν φοράν χειμωνος, εξ Ελλάδος εις Βιΰυ· 

νίανό Βαοδάνης! Βεβαίως 6ξετέ?ει Αποστολήν, είχε τινά έπιδίωξιν. Ποιαν 

Ακριβώς δεν γνωρίζομεν. Αλλά βλέπομβν αήτόν μετά ταίτα χαρτοφύλακα 1 ρε- 

βενών. Επομένως δεν επέστρεψε άπό^ τόν δεύτερον αναπλουν εις Αθήνας, 

άλλ’ έπορευθη είς Μακεδονίαν, δπου εϊργάζετο. 

3. Επίσκοπος ήτο δυνατόν νά Ικλεγή δ Βαρδάνης κανονικώς ύπό 

μητροπολίτου κανονικού (έχοντος προχειροτονηΟή Ιν ΚωνστανηνουπόλεΟ 

και διαθέτοντος Ιδίαν σόνοδον. Διατελών λοιπόν διάκονος-χαρτοφυλαξ , 

έπέσυρε τήν προσοχήν τοϋ Ναυπάκτου Ίωάννου τοϋ Άποκαυκου, δ όποιος 

ήρώτησεν αθτόν Ιάν Ιδέχετο νά Ικλεγή επίσκοπος Βονδίτζης ί έπισκοπης του 
Ναυπάκτου): «πείραν δέ λαβών σου τής λογιότητος Ιξ ών εμοί γράφεις, 

και τής άρετής Ιξ ών τφ Αθηνών Ιμαθήτευσας, άξιον μέν έπισκοπων κρίνω 

σε. άλλ’ ο'υ ταύτης ή εκείνης των χαμερπών καΐ ΰπό άρχάς, (^λ’ άρχικωτέρας 

δποιασοΰν καΐ Ισαξίου λυχνίας τοϋ Ινόντος σοι διπλοϋ λυχναίου φωτος, έκ 

λόγων καΐ πράξεων. Αλλά διά τήν περίστασιν τοϋ καιροϋ. ...ώσπερ κάμε ή 

τής Βονδίτζης φροντίς, τήν σήν μετεκαλεσάμην εϊς εαυτόν έντιμοτητα^» . Ό 

Βαρδάνης ηύχαρίστησεν. άλλά δέν Ιδέχθη. Εϋρισκεν βτι υπερείχεν η θεσις 

του εις τά Γρεβενά, δπου τά πάντα τφ ήσαν ευάρεστα, οι ναοί, ο ευπαιδευτος 

κλήρος «άνευ μόνης τής Ιλληνικής εύομιλίας καΐ περιττότητος » ^ Προεβαλε 

δέ ώς αιτιολογίαν δτι είχεν άναλάβει ϋποχρέωσιν έναντι του Χωνιατου να μη 

χειροτονηθή άρχιερεΰς: « επί μνήμης έχεις δή που τό τοϋ^ αγίου Αθηνών 
άδελφικόν αξίωμα, τοϋ μή επισκοπική σφραγΧδι καθυπαχθήναι με, οπερ,^ ως 

είπον, κα'ι ε!ς αϋθις τηρεϊν με βεβοΰληται. άλλ’ έτέραν οίκονομιαν πορισα- 

σθαί ποθεν ζωαρκή » ^ Λιατί; Διά νά μή χειροτονηθή υπό άντικανονικου 

μητροπολίτου ή μή ευρισκομένου είς κανονικός σχέσεις πρός τόν οικουμενι¬ 

κόν θρόνον; ’Ή διά νά έπιψυλαχθή διά τήν μητρόπολιν Αθηνών μετά τον 

τ Λάμπρος, Β', 318,16-26, 319,3-6. 

8 ΥΥγ 3, 1896, 259. 

® ΥΥγ 3, 1896, 251,6-18. 

4 ΥΥγ 3, 1896, 249,32-33. 
5 ΥΥγ αυτόθι, 250,6-9. Πρβλ. καΐ αυτόθι 249,20-22. 
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θάνατον του διδασκάλου και προστάτου του; * “Άγνωστον. Ουτω δεν εγένετο 
ό Βαρδάνης επίσκοπος Βονδίτζης 

Έκ της ά?ιληλογραφίας ταΰτης δυνάμεΟα νά χρονίσωμεν και τάς σχετι- 

κάς προς τον Βαρδάνην έπιστολάς του Ναυπάκτου, ώς νοα^ρείσας επί Μα* 

νουήλ μετά τό 1216 η 1217, και προ του Σεπτεμβρίου 1219. 

4. Κέρκυρας μητροπολίτης εξε?^γη ό Βαρδάνης άντικανονικώς, υπο¬ 

δειχθείς μέν υπό του δεσπότου Θεοδώρου Δουκα διά εντάλματος προς τον 
Άπόκαυκον^, εκλεγείς δέ υπό της συνόδου της μητροπόλεως Ναυπάκτου 
(άντί τής του οικουμενικού πατριαρχείου)^, κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως 
τού Μιχαήλ Χωνιάτου, λΰσαντος τόν Βαρδάνην εκ τής άπαγορεΰσεως^ καΐ 
χειροτονηθείς υπό τού Άποκαΰκου τόν Δεκέμβριον τού 1219®. Ό προκάτο* 

χός του Βασίλειος Πεδιαδίτης^ εΐχεν άποθάνει, ώς και έτερος επι μικρόν δια¬ 

δεχθείς αύτόν, ήτο δ*άνάγκη νά πληρωθή ή μητρόπολις. “Ιδού οΐ περί αδτοΰ 
χαρακτηρισμοί είς τά έγγραφα : « άνθρωπος (γάρ) 0 τοιούτος ού παντοδαπφ 
λόγφ μόνον Ινσεμνυνόμενος, άλλά καί βίφ τόν λόγον προσεπικοσμών » λέγει 
ό δεσπότης Θεόδωρος®. Ό δέ “Απόκαυκος: «ού κλέος μέν οίον, άκούω, 

δ'ψιν δέ ούκ άνελεξάμην, φιλώ δέ δμως τόν άνδρα καί τής αύτού Ιξέχομαι 
σεμνοπρεπούς βοοτής' ούδέ γάρ ψεύδεται τόν σόν μαθητήν, άλλ* Ιξ ών ΙμοΙ 
επιστέλλει, σός τε γενέσθαι όμιλητής παριστφ καί τής αρετής άπόζει πόρρω 
καί τής σεμνότητας... »®. Άντήλλαξαν δέ καί Ιπιστολάς ό Άπόκαυκος καί δ 
Βαρδάνης Ιπί τοΰτφ 

Ό Βαρδάνης εγκατεστάθη εις τήν Κέρκυραν, ή όποια κατ’ Ικείνους 
τούς χρόνους Ιπωφθαλμιάτο υπό τών Φράγκων, ήτο πέρασμα αυτών πρός 
τήν Ανατολήν. Οι εξ αύτής διερχόμενοι ξένοι συνεζήτουν δογματικά ζητή¬ 

ματα καί έσκανδάλιζον τούς “Ορθοδόξους. Ήτο επομένως ανάγκη νά ύπάρχη 
εκεί άρχιερεύς γνωρίζων ν’ άπομακρυνη τούς κίνδυνους καί νά υπηρέτη τούς 

^ Τότε δεν έγίνοντο μεταθέσεις άπό μητροπόλεως είς μητρόπολιν. 

^ Έπληροφόρησε μόνον τόν Ναυπάκτου οτι τό τοπωνυμίαν έσήμαινεν « άγγι- 

στρον κατά τήν τών Βουλγάρων φωνήν! » ΥΥγ 3, 1896, 249,3-4 καί 250,33-34. 

^ ΝΡ 249 -250 ( Σεπτ. 1219 ) : Τοΰ Κομνηνου πρός τόν Ναυπάκτου. 

^ Διότι ή Κέρκυρα ήτο ανεξάρτητος αρχιεπισκοπή, μή ύπαγομένη είς τόν Νσυ- 

πάκτου. 

ό ΝΡ 233-234: Τοΰ παναγιωτάτου Άθ^ηνών πρός τόν Ναυπάκτου. ΈκεΙ, 
234 - 235 και ή άπόκρισις. 

^ 'Η πράξις ΥΥγ 3, 1896, 260 - 263, Άθ. Π. Κεραμεός, 'Ιεροσολ. Βιβλιοθ·. 

Α', σ. 343. Διά τόν προσδιορισμόν τής χρονολογίας Ααγοπάτης, σ, 10, σημ. 4. 

7 ΥΥγ 3, 1896, 252,12. 

8 ΝΡ 250,7-9. 

9 ΝΡ 235,26-19. 

10 ΥΥγ 3, 1896, 256-258. 
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σκοπούς τού δεσποτάτου τής Ηπείρου ^ Δεν πρόκειται νά παρακολουθήσω- 

μεν τήν έκτοτε δραστηριότητά του καί τάς σχέσεις αύτού πρός τήν Νίκαιαν Ι 

5, Είς Ιταλίαν ό Βαρδάνης μετέβη τό 1231, διά πολιτικήν αποστο- 

λιήν, εντολή τού δεσπότου Ηπείρου και (βασιλεως αστεπτου) Θεσσαλονίκης 
Μανουήλ. Ούτος ήτο ανήσυχος έκ τής στάσεως Φρειδερίκου τού Β (1212 - 

1250), αύτοκράτορος Γερμανίας, ύποβ?^έποντος τήν Κέρκυραν. Προς συνεν- 

νόησιν άπέστειλε τόν Βαρδάνην εις Ιταλίαν. Ούτος άφίχθη εις Υδρούντα 
(Οίταπίο) τήν Ιό^ΐ^* “Οκτωβρίου 1231 καί έξενίσθη είς το γειτονικόν μονα- 

στήριον τού Ο^δοίε (Κασούλων)®, δπου ό άββάς Νικόλαος-Νεκτάριος ητο 
φίλος του^. Άσθενήσας ήναγκάσθη νά μείνη εκεί μέχρι τής ΙΤΉζ Νοεμβρίου 
τοΰ αυτού έτους, δτε μετφκισεν είς τόν οίκον τού Ιωαννου Γρασσου, αυτό* 

κρατορικοϋ νοταρίου τοΰ 'Υδρούντος. Ένώ δ’ άπήρχετο πρός συναντησιν 
τού αύτοκράτορος καί πάπα Γρηγορίου Θ^ άνεκί^ηθη, μεχαβληθεισης τής 
ελληνικής πολιτικής^. *0 Μανουήλ έστράφη προς τον Ιω. Βατατζην και 
Ιδέχθη τήν ύποταγήν τής Ικκλησίας τού δεσποτάτου του είς τήν Νίκαιαν. 

*0 Βαρδάνης ήγνόει τήν λατινικήν γ?.ώσσαν, τάς δε Ιπιστολάς τής άπο- 

στο?.ής του μετέφρασεν έκ τής έλληνικής είς τήν λατινικήν δ Γ. Μεζίο, έπί- 
σκοπος τού ΤεηιιοΗ. Κατά τήν διαμονήν του είς Υδρούντα, ό Βαρδάνης 
συνεζήτησε μέ τινα Βαρθολομαίον, Φραγκισκανόν άπό τούς ΚΓ&ϋί Μίποτί, 

περί τού Καθαρτηρίου Πυρόζ®. 

6. Ή εξαρχία τοΰ Χριστοφόρου Άγκυρας (6 Αύγ. 1232) εθηκε 
τέρμα καί είς τήν σταδιοδρομίαν τοΰ Γ. Βαρδανη Δεν καθηρεσαν αυτόν, 

χαμηλώσαντα νυν τόν τόνον καί γράφοντα δλως διαφόρως περί τού πατριαρ¬ 

χείου, ά?νλ* έ?»ησμόνησεν αυτόν έν άφανείφ, άσθενεία καί θλίψει κατακειμενον 
εις τήν εσχατιάν τής Κέρκυρας: « έν καθικνειταί μου τής ψυχής (γράφει) 

1 Πρβλ. ΥΥγ 3, 1896, 262,8-6 «αΐ Πολάκην, σσ. 26 -34. 

2 Πολάκης, 69 έ|. Ή επιστολή πρός Γερμανόν Β', εκδοθεΐσα υπό Μου- 

στοξύδου (πρβλ. άνωτ., σ. 64, σημ. 1) πρέπει νά έπανεκδοθη όρθώς. 
8 Πρβλ. Μηλιαράκην, σ. 324. Περί τοΰ μοναστηριού τούτου πρβλ. Αάζ 

ο Ογοπζο Ρ&Γΐ&π^έϋ, Ιΐ ϊηοη&δίετο άι δ&η ΝϊοοΙβ άί Ο&δοίε, οβαΐτο άί 

οιιΙΙιΐΓίΐ ΐ3ΪΖΒηΙ:ΐη& ΐη ίετΓΒ ά’ΟίΓΒΠΐο ΒΟΡ Υ, 1951, σσ. 80-45. 
^ Πρβλ. τήν επιστολήν : Τφ οεβαομίφ τφ αδελφφ χαι τιροεοιδιιι (ΐ)Ί’(Χζ [Λονηζ 

ιώι» Κασονλών καί ήμΐν άγαηητφ κνρίφ Νεκτορίφ τφ φιλοοόψφ (ό) μηιροπολήηζ Κέρ¬ 

κυρας Γεώργιος, παρά Μουστοξύδη, “Ενθ·* άνωτ., σ. Χ1.ΙΙΙ. Τόν άββάν ο Βαρ- 

δάνης είχε τό πρώτον συναντήσει έν Κωνσταντινουπόλει, δτε οΰιος διηρμήνευε παρά 

τφ κορδιναλίφ Πελαγίω. 

» Πρβλ. ΚοποΒεΙΐα, κατά τήν βιβλιογραφίαν. 

® Τό έργον, μετά γαλλικής μεταφράσεως, έξέδωκε τό πρώτον ό Μ. Ε.οη· 

ΟΒβΙίΒ., Ο. ΒδΓάΒηβδ..., Κ-οιηο 1953, σσ. 55-70. 
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διά λύπης βαθείας, τό άπολελεΐφΟαι της ιερας συνόδου και ετι κεΐσθαι ήμι- 

■θανης· υπέρ κεφαλήν γάρ αι νόσοι και ολοσώματος ή τής άσθενείας κατά- 

σκη-ψις· δεύτερον εις οδύνης λόγον, δτι περί ημών ουδεις λόγος, ά?.λά κο¬ 

πριών επβλητότερος γέγονα παρ’ ΰμΐν»’. *Η ερις εληξε διά τής χειροτονίας 

του Μανουήλ Δισυπάτου, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, δρισθέντος έξάρχου* 

7. Ό ’θ'άνατος εύρε τον Βαρδάνην, πιθανώτατα μετά τό 1236. "Ηδη 

απο του 1224, το πέμπτον έτος τής άρχιερατείας του εΐχε φροντίσει νά έτοι- 

μαση εν Κερκυρφ τον τάφον του, ΙπΙ του οποίου εχάραξε τό ακολουθούν επί* 

γραμμα έκ 31 στίχων. Τούτων τήν ορθήν άνάγνωσιν δφείλομεν εις τον ’ϊωάν- 

νην Οικονομιδην, πρός τον όποιον άπηυθυνθη ό απορών εκ τής δίστηλου 

διαταξεως Ανδρ. Μουστοξύδης. 'Ο Βαρδάνης επιθυμεί νά μή άναμειχθοΰν 

τά (αθηναϊκά) δστά του μετ’άλλων (κερκυραϊκών), καΐ νά διατηρηθή ό 

τάφος του. Τούτο σημαίνει, δτι ΰπώπτευε τον θάνατον επικείμενον. *Η ύγεία 

των άρχιερέων δεν ήτο ποτέ περίφημος κατά τούς βυζαντινούς αΙώνας. Ιδού 
τό άμουσον άλλως έπίγραμμα : 

{Γεω^γίον Βα^6άν'η, έπιτύμβιον είς έαυτόν), 

Οϋ δοξομανών, ού φρονών ίπηρμένα, 

^οτηοα κακώς λφοσύν^ετον τάφον 

( τις γάρ λόγος οκώληκος εύτελεατάτον, 

κάν εν τόπφ κρύπτοηο κοομιωτάτφ;) 

“Αλλά οννειόώς ώς ΰηόψιοι λίϋοι 

γνώμην έμί^ν κάμψονσιν ές κλήρου μνήμην 

καΐ δακρύων ρό■β'^ον ελκνσονσί μοι, 

έστησα τούτον λι&οσνν&ετον τάφον. 

Έάτε λοιπόν, κ&ν κατά στραγγονρίαν, 

τό δάκρνόν μου, συμπαγέστατοι φίλοι, 

έάτε. Συν&ρηνειτε, σνναίρεοϋ’έ μοι 

πρός τούς στεναγμούς, πρός τάς ικετηρίας, 

όι’ών 0εός δίδωσιν ενμαρή λύσιν 

δεσμών, δσονς πλέκουσιν αί πονηρίαι. 

’Εν τούτο μοι μέγιστον αίτημα, φίλοι, 

τό δεύτερον δε (και μή παοόψεο'&έ μου ), 

^ Κιιτίζ, ΒΖΐ6, 1900, 139,ΐ3*ΐ7 (επιστολή προς τον εξαρχον ’Αγκύρος Χρι¬ 
στόφορον ). 

^ Λαγοπάτης, σσ. 59 - 70 : Γεώργιος Βαρδάνης - Χριστόφορος Άγκυρας 
εξαρχος πτρχ. Νίκαιας έν Δύσει. 

5 

10 

15 

οι λόγιοι τοϋ δεσποτάτου τής Ηπείρου 53 

μετά τελευτήν και τήν εν τάφφ ·&έσιν, 

μετά τό κατάπανμα τών μακρών πόνων, 

κόνις άμυδρά τών ταπεινών όστέων 

20 άμικτος έστω, μή με προς άλλοις όοτέοις 

δνσδιάκριτον άπολάβη τήν '&έσιν. 

*Αρ’ ούχΙ παράσχοισ&ε τήν μικράν χάριν; 

άρ* ον προσάξοιαϋ'ε τον βραχνν λόγον; 

Ναι πρός Τριάδος, ναι πρός αυτών Κηρύκων, 

25 τών προστατούντων τής δε τής εκκλησίας, 

μηδείς παραλύση μοι τά βουλητέα' 

ή μήν νφέξει τήν εν νστέρφ δίκην, 

επάν δ κοινός και κριτής και δεσπότης 

τό πλάσμ* Ιπανάξειεν είς ι^ίαν κρίσιν. 

30 Θνηπολίας πέμπτον άνύων χρόνον 

Γεώργιος γέγραφε, ποιμήν Κερκύρας 

{ϋεΐΐε 0ο36 ΟοΓοίτοβί, 487 ■ 488 ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ* 

Α' ΑΡΧΟΤΕΛΕΙΑΙ 

1. ΟβθΓ§:ίμ5 ΜθίΓοροΠϋα ΟοΓγρΙιοταπι, ΙηιρεΓμίοΓΐ, & Βεο οοΓΟπ&ϋο 

Αίβιημηηο άοιηίηο ΡΓίάετίοο. 
τβ()ΐιιη, ΙιηρβναίοηίΥΐ'ΐ Γηρβταίοη, ηονο Οανιά..... β( ηίΗίί 

ηιοΙβ$Ιίαβ «ητδ Βϋϋάιϋδ ίήΰχιϋ. 
(Μουστοξύδης, IV). 

2. 060Γ&ίυ3 ΜείΓοροΗία Οοτγρίιοηιπι άοπιίηο Ειηηα&ηαείί Οαομ, Ιιη- 

ρβΓίΐίοΓί Ά Οεο οιΐδίοθίΐο. 
Εοάβηι άίβ, φ,^ο αύ οοιιΗβ ηιβίΒ άΪ80β88ί8Η. Εί Ηαβο Ηϋΐ βρο 8βν- 

νη8 βΐ οΐ'<ύθ)' ίηη8 3ίρηίβσο. 
( Μο υ σ τ οξύ δ η ς, ΐν-Υ). 

3. ΟοοΓ§·ία3 ΜοίΓοροΗία αά ΙιηρεΓμΙοΓειτι [ ΕηιπιμηαεΙεπι ]. 
Ρ(ΐχ ΙίΗ ηιαρηα α Οβο, Οοπιη&ηβ ροίβ)ΐ8, ραχ βχβΓοϋηί ίηο.Ερο 

υβνο βί ίτιιΐδ οναίον βί εβΓνιΐΒ ίβ νβηβνον βί αάονο βίο. 
( Μο υ στ ο|ύ δ η ς, Υ-νΐ). 

* Αΐ πρός τον Άπόκαυκον επιστολαι εσημειώΰ'ησαν ανωτέρω σσ. 35 -36, ύ.τ’ 

άριθ. 77, 79, 80, 87, 89. ΑΙ πρός αυτόν επιστολαι τοϋ Άποκαύκου κατεγράφησαν 
ανωτέρω σσ. 27-28, 33, 3δ-36, ύπ’ άριθ. 9, 20, 30α, 39α, 47α, 50α, 65, αι δέ 
έπιστολιμαϊαι πρός αυτόν γνωματεύσεις εν σσ. 40-41, ύπ’ άριΟ·. 15, 16, 23. 
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4. Α Π60 οοΓοπ&ίο ΙΐΏρΘΓ&ΐοΓϋΐη ΙιηρεΓαΙοπ, νίοίοιΐ ρεΓρείιιο Αη^οδΙο 

61: άοηιιηο ηιεο άοηιΐηο ΡΓίάεπεο, ΟεοΓ^ΐυδ ΜείΓοροϋϋα ΟοΓγρΙιο- 

Γ11Π1, δεΓνιΐδ εί: οΓ^ίΟΓ Ιπιρεπί ϋυί. 

ΜαχίΜβ ηιβίηβηάβ Ιητρβταίοτ, βί βαϋβ βναΐ Ηον ςηΐάβηι ίαηΐηηι 

.ΐΜρβΙΙαπι βί ηίίατ, ηΐ αάοτβηι ΧΜρβηηηι Ια,αηι 
ιιΐ 1x1118 οναίον βί 8βννη8. * 

(Μουστοξύδης, ΧΙν-ΧΙ.1). 

5. 33πε£ΐ55ΐιηο Ραίπ&ΓεΙιαε Τ1ιεοροΐ6θ5, {ά εδί; πι&§:ηαε ΑηΙΐοεΗΐαε 
αοΓπίηί δίπιεοπί ΟεοΓ^ίΐΐΒ είε. * 

(Ιί Ι^χή^ΐάα 8ίίίβ7ΐίίδα8 α^χια ββΐ 8ηανί88ΐιηα.ρβρρβίιω Ιβχηρονβ 
ιηιηιβτειχΒ βί οοβηραίιιβ. 

( Μ ουστο |ύ δ η ς, ΧΙ,Γ }. 

6. ϋιίεείΐδδΐηιο £Πιο πιεο 5ρίΓΪ(;ιι&Η εί 33ρΐεηίΪ53Ϊηιο ΐιηρεηαΗ ΝοΙαΓίο 
άοΐΏίπο Ιοδπηΐ Η^άΓΠΐηϊπο, 060Γ§ΓΪη5 ΟοΓο^Γαβ ΜείΓοροΗία. 

^ηίάβπι ηυ.η(^ηαχη δαίΐΒ βχαοΙβ Βοίνβ ρο88β8.οηχηιΰιΐΒ ΐηνίάίαβ 
Ββνυβι ιηβοίχιγηβη, βίβν,ρβηοΓβίη. 

(Μουστοξύδης, ΧΒΠ ). 

7. 8&ρΐ6η£ΐ55ΐιπο άοπιΐηο εΐ {ίΐΐεείο £γη1:γϊ ΡΓ&εροπίο 33πεΕΐδ5ίηιΐ πιοπα- 

^6πι ΟαδαΙοΓυπι, <3οηιΐπο ΝεεΕ&πο ηιίπίίπυ3 Μβ£Γορο1ίΕ3 060Γ§ίυ5. 
ΓβΙίΰίίαΙβηχ ϊιαηο μιάίΰο ςιιουίθ Ιηβτο ιηαίονβϊα.αηαβ Οβηιη 

ηοοΐ8 ρνορίϋιιχη τβάάαηί. 

(Μουστοξύδης, ΧΡΙΙ - ΧΙ,ΙΠ ). 

8. Ίφ σεβασμίφ τφ άδελφφ «αΐ προεστώη της αγίας μονής των Κασουλων 
χαι ήμιν άγαπητφ κυρίφ Νεκταρίφ τφ φιλοσόιρφ, μητροπολίτης Κέρκυ¬ 
ρας Γεώργιος. 

^ *ΑνόρΙ τούτψ τέχνης έπιοτήμονι χρωματονργικής. καί τής άκαιρίας 
(ος ειηεΧν, κατχορχήσατο. 

{ΜουστοΙύδης, ΧΙ,ΐη ). 

9. 3αρΐεηϋ85!πιο ΡηιεροδίΕο δαπείΐ ιηοηαδΕεπί ΟαδιιΙοηιιη, εί ηιεο 
<3ιΙεείο £γβ£γ! ΐπ 3ρίπ£ιι άοπαίηο Νεοίαπο, Οεοτ^ίιΐδ ΓοΓο^ταε Με- 
ίΓοροΗΕα, ε£ ίιΐΗηιηι ρτεοαιπ 6§·επιΐ5. 

Οηαβταηί ιηηΐίί, οιιγ ίη, ορίίχηβ ΝββΙαη,. 8αΙιιία χχιβο ηοιηίηβ 
αοηηηιιηι Ιοαηηβη. 

( Μου στο|ΰ δη ς, ΧΙ^ΐν ). 

10. ΕρίδΕοΙα ΟεοΓ^ϋ Μ6ΕΓορο1ΐΐ:& ΟοτεγΓ&ε Άά ΗβηεΙΐδδΐπιυπα Οεευπιε- 

ηΐειίίΐι ΡαίππΓεΗαηι, ηοπιΐηε ΡταεΙαΙΟΓαπι, ςααη(3ο αεεερεηιπΕ ιπαπ- 

ά&ίαπι εο, ιιΕ πά 37ΐιο(3ιιπι οοηνεπίτεπί. 

Νο8, ςηί ίη Ιιαο ΟοβίάεηίαΙί νβρίοηβ ροηίίββαΐβπι. Βν.Βοβρΐχηηβ 
οχιναχη. βί Ιχβηβάίβίίοηββ Ιατρίαίιιν. 

(Μουστοξϋδης, ΧΙ,ΐν - ΧΡΥΙ. Κπτίζ, ΒΖ XVI, 1906, 134- 136). 
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11. ΡΓαάεηίίδδίτηο ίαάίεί Η^άταπΕίδ, εΕ ηοδΕΓο (ϋΙεοΕο δρίτίΕιι&Η ίίΐίο 
άοιπίπο ΝίεοΙδο, ΟεοΓ§:ία3 ΟοΓογτ^ε ΜεΕτοροΙιΕα. 

Οϋίά άίχίβίί, ο \}θηβ νίχ', βί ήΐιαίβ νβεήαηι.8βά ροίί}η ίη υίαηι 
νβρίαηι άίχ'ίρί, βί αχηΐηίανβ. 

(Μουστοξύδης, ΧΙ^νΠ - ΧρνίΙΙ ). 

12. ΟβΟΓδίαδ ΜεΕτοροΙίΕ^ ΟοΓογτ^ε &ά δπηεΕίδδίιπαιη Ρ3ΐπ3Γθ1ΐ3Γη άοπιί- 
πιιπι ΑΕΗπημδΐυιη ΗίεΓΟδοΙγΓποηιιη. 

Ηίβ)'χΐ8αΙβηι, Ηίβχ’ΐΐδαΙβιη / ηηχηριιαηι αιΐδίηι βριιίάβηι ίίΰίάίββΓβ. 
αΐ) βχίνβηιίΒ ρατίίΙχιΐΒ ιΐ8ρηβ αά βχίεβηιαΒ. 

-.( ΜουστοΙό δη ς. ΧΙνΥΠΙ ). 

12α. Κεδροπδίο (Ιοιηίπί ΑΕίιπη^δϋ Ρ^Επ^ΓοΙιαε ΗίέΓΟδοΙγπιοΓαηι 3ΐί ΟεοΓ- 

§■10111 ΜεΕΓοροΙίΕμιπ ΟοΓογΓ^ε. 

Ηίβ)’Η8αΙβηι, ΗίβηΐΒαΙβηι/ ηίαχ' βϋαη βρο. Εί ρναίία Όοχηίηί 

ηθ8ίΗ 7β8η όινίβίί βίί ββηχρβχ' Ιββχιχη. Αηχβη. 

(Μούστο Ιώδης, ΧΒΥΙΙΙ - ΧΒΙΧ ). 

13. Αντιγραφή Γεωργίου μητροπολίτου Κέρκυρας πεμφ-θεΐσα προς τούς 
Νερετινους. 

Πώς δύναιτ* άν 6 ξένος χρέφειν τούς 'έγχωρίους. τοΐς άλλοίς έηέ- 

χοντες δύναμιν^ ή χάρις τον Κνρίόν μ8·&* ϋμών. 
(Μουστοξύδης, ΧΓ^ΙΧ-Ι,). 

14. Τοΰ αττικού κυροΰ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη τοΰ μητροπολίτου Κερκΰρας 
άντίγραμμα προς τον πατρκίρχην Κωνσταντινουπόλεως κυρόν Γερμανόν. 
Πρόσεχε ούρανέ καΐ λαλήσω. .... άνελλιπή χαρίσαιτο Κύριος ταΐς έκκ^ίψ 

σίαις αύτον. 
( Μουσ το|ύ δ η ς, Ι^-Γ/ΥΓ· εύρεϊα άνάλυσις ΙταλιστΙ 428 *436 ). 

15. Τοΰ χαρτοφΰλακος Αθηνών κΰρ Γεωργίου Βαρδανη ό'ντος Ιν τη επι¬ 

σκοπή Γρεβενών και προσκληθέντος παρά τοΰ Ναύπακτού εν τή επι¬ 
σκοπή Βονδίτζης. 

Παναγιώτατε όεσποτα και κα-^ηγητά μετά τον ενα και πρώτον καϋ'η- 

γητήν Χριστόν. Έχω και πριν μέν ^χαιρον. ό τής σής ενποιίας και 

τών χαρίτων εν απολαύσει πρφχ^ν γενόμενος. 
( ΥΥγ 3, 1896, σσ. 248 -250 ( Αύτόθ·ι, σσ. 250 -252 άντίγραμμα τοΰ Ναυπά- 

κτου, πρβλ. Τοιμαδάκην, ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, σ. 35, άρ. 79)). 

16. Τοΰ χαρτοφΰλακος Αθηνών κυροΰ Γεωργίου τοΰ Βαρδανη [ προς τον 
Ναύπακτού ]. 
Ίλλυρίο·&εν τό γράμμα εί και μή προς "Ιλλυριόν, άλλ' δν έλληνίζοντες 

πάντες. καί την ήμέραν οροθετούν τής μετ” αλλήλων ένώαεως. 
( ΥΥγ 3, 1896, 256 - 258. Τωμαδάκης, Γραμματολ,, 81 - 83 ). 

17. Τοΰ Κέρκυρας [προς τον ’Απόκαυκον, 1223- 1228]. 
Τίνα με οιη γενέστ&αι, την άπόφημον έμο'ί φήμην άκηκοότα. σΰ άέ 

ψυχαγώγησαν ήμάς, διά γραφής διδάξας τά κατά σέ. 

( ΥΥγ XIII, 1900, σσ. 340 - 341 ) επεται σ. 341 ή άπάνχησις ] ). 
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18. (Γεώργιος Κέρκυρας προς τον Άγκυρας Χριστόφορον, εξαρχον) (1232- 

1233]. 

Θευείκελε δέοποτα καΐ του καϋ’ ημάς ορ&ου λόγον ατερεμνιώτατε 
πρόβολε. διαβιβάζειν εστι την χόριν προς το πρωτότυπον. 

(Κητίζ, ΒΖ XVI, 1906, σσ. 139 - 140). 

19. (Του Κέρκυρας) Σημείωμα. 

'Ο έν τοΐς Ίωαννίνοις τάς οικήσεις ποιούμενος. τής γνναικός 

ψνλάττειν οφείλει τοΐς εξ αυτής. Ταΰτα προς τά διηγη&έντα. "Ο μητρο¬ 

πολίτης Κέρκυρας Γεώργιος. 

{ [άκέφαλον) ΥΥγ XIII, 1906, σ. 342. [Πλήρες:] ΕΦ 4, 1908, σσ. 63-65). 

20. (Του Κέρκυρας τφ Βαρλαάμ). 

Τιμιώτατε κυρ Βαρλαάμ Προφήτα, οΐ άρχοντες και αντάδελψοι οΐ 

Πριμμικηρόπουλοι. ΜηνΙ μαίφ, Ινδικτ. η'. Ό Κέρκυρας Γεώργιος 
[=1235]. 

(ΡΐίΓβ, Α3 VII, 189, σ. 138 [ Ιντός γνωμοδοτήσεως του ΧωματιανοΟ]). 

Β' ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΟΥ ΠΡ02 ΒΑΡΔΑΝΗΝ ΕΠΙ2Τ0ΛΑΙ 

21. (ΡΪΖ') Τφ Βαρδάνη κυρ Γεωργίφ {Αά μ προς, Β', 241 -242). 

22. (ΡΙΗ') Τφ αύτφ (αύτόθι, 242-244). 

23. (ΡΜ') Τφ Βαρδάνη (αυτόθι, 282-284). 

24. {ΡΜΑ')Γφ αύτφ (αΐ,τόθι. 284-285). 

25. {ΡΜΒ') Τφ αύτφ (αυτόθι, 285 ■ 288). 

26. (ΡΜΓ') Τφ αύτφ {αδτόθι, 288 * 289). 

21.{'ΡΝΐί')Τφ> ύπομνηματογράψφ κυρ Γεωργίφ τφ Βαρδάνη (αύτόθι, 

314-317). 

Γ' ηΐΝΑΞ 

Αθανάσιος πτρχ. Ιεροσολύμων 12, 12α 
Βαρλαάμ Προφήτης 20' 

Γερμανός πτρχ. Κωνσταντινουπόλεως 14 

Ιωάννης Ύδρουντηνός 6 

Ιωάννης Ναυπάκτου μητρ. ( ’Απόκαυ- 

κος ) 15, 16, 17 

Μανουήλ Δούκας δεσπότης Ηπείρου 2, 3 

Μιχαήλ Χωνιάτης μητρ. Αθηνών 21 -27 

Νεκτάριος ηγούμενος Κασούλων 7, 8, 9 

Νικόλαος *Υ6ρουντηνός δικαστής 11 

ΝερετινοΙ 13 

Πατριάρχης Οικουμενικός 10 

Σημείωμα 19 

Συμεών πτρχ. Αντιόχειας 5 

Φρειδερίκος Β’ αύτοκρ. Γερμανίας 1,4 

Χριστόφορος ’Αγκύρας μητρ. 18 

ε; 

ε 

ε 
ί 
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3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ 

αρχιεπίσκοπος 'Αχρίδος 

(Συμβολή εις τον βίον) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ^ 

Σύνταγμα τών Θείων και 'Ιερών Κανόνων υπό Γ. Α. Ράλλη καί 
Μ. Ποτλή, τόμος πέμπτος, ’Αθήνησιν 1855. 

Μ. Πτίπον, Περί τινων συγγραμμάτων Δημητρίου τοϋ Χωμα- 

τιανοΟ έ| Ιστορικής έπόψεως, ύπό —, ΥΥγ 1, 1894, σσ. 319 -340 

καΐ II, 1895, σσ. 1-33 (ρωσιστί). 

1. Β. 03Γά. ΡίίΓ3, ΑπΛίβοίδ 8&0Γα... ί. VII, Ιατίβ βοοίβδίβ- 

δΙίοί ΟΓεεοοΓαιπ βοΐεοίδ ρ3Γ&ϋροιιΐ6η& : Δημητρίου άρχιεπισκό- 

που πάσης Βουλγαρίας τοϋ Χωματιανοΰ τά πονήματα. Ρ3.Γ38ϋ8 

εί Κοωβε 1891, 8^ σσ. ΧΕ-Η 893. 

Κρίσις ύπό Αντωνίου Μομφερράτου, εν νΥτ 2, 1895, 

σσ. 426 -438. 

Ε. ΡεΙίί, ΌέηιείΓίιΐδ ΟθοπίίΐΙί&ποδ ΠΤΟ 4, 1911, στ. 263-264. 

Αναστασίου Π. Χριστοφιλοπούλου, Δημήτριος Χω· 

ματιανός, «Θεολογία» Κ’, 1949, σσ. 741 -749. 

ΒΙΟΣ. 1. "Ονομα. Καθώς παρετηρήθη ήδη, τό επώνυμον Χωματιανός 

Ιμφαίνει, δτι 6 φέρων τούτο κατάγεται έκ πόλεως καλουμένης Χώματα* καί 

άναφέρεται μέν πόλις και επισκοπή εν Λυκία τοιαυτη, άλλ*ούδέν δεδομένον 

εχομεν διά νά συσχετίσωμεν τον Δημήτριον προς αιιτήν. Κατά τούς νεωτέ- 

ρους χρόνους τό Ιπώνυμον απαντάται εν Άθήναις καΐ εις τάς νήσους^. 

*Αλλ* ή ακριβής καταγωγή του ιεράρχου, τά τής οικογένειας του, τά του 

χρόνου τής γεννήσεώς του είναι, και πιθανόν νά παραμείνουν, σκοτεινά. 

2. ΧαρτΟφύλαξ. "Οτι διετέλεσε χαρτοφύλαξ Άχρίδος γνωρίζομεν εκ 

τής επιγραφής τών έργων του (οοά. Μοη&ς. §·γ. 62): «Δημητρίου τοϋ 

Ράλλη - Ποτλή = 

ΡΐίΓα 

Χριοτοφ. 

* Γενικώς περί τοϋ άνδρός : Μ η λ ι α ρ ά κ ·»ι ς, σσ. 192 · 195, 646 - 649. Α α γ α¬ 

πάτης, σσ. 10-11. Π ο λ ά κ η ς, σσ. 25 -26 κ.ά. Β έ η ς, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 138 

και σημ. 3. Διάφορα έγγραφά του κατεγράφησαν έν Αοίίΐ 6ί άΐρΐ. Γ63 ΑΙ6&ηί86 

ηιεάίεε ίΠαείΓ. I, 1913, ο.του καί ή λοιπή βιβλιογραφία. Περί τής αρχιεπισκο¬ 

πής Άχρίδος - Α' ’Ιόυσηνιανής ( Βουλγαρίας δήθεν ) πρβλ. Λαγοπάτην, σσ. 

51-53 σημ. Αυτόθι,! σσ. 46-54 περί τής αλληλογραφίας πατριάρχου Γερμανού Β'- 

Χωματιανοΰ. 

* Πρβλ. Μηλιαράκην, σ. 193, σημ. 1. 
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λογιωτάτου και σοφωτατου και νομικωτάτου αρχιεπισκόπου πάσης Βουλγα¬ 

ρίας του Χωματιανοϋ, πονήματα διάφορά πονηθέντα αύτω χαρτοφΰλακι 

όντι τής αύτής^ αγιωτάτης μεγάλης Εκκλησίας»Ό Ίω. Άπόκαυκος 

γραφών περί του Χωματιανοϋ προς τον οικουμ. πατριάρχην Μανουήλ 

{1215-1221) λέγει μεταξύ άλλων: « Τούτον εγώ των εκάστοτε Βουλγαρίας 

αποκρίσεις παρά τοΐς πατριάρχαις ποιοΰμενον εγνώρισα εκ μακρού, δτι σου 

{τού Μανουήλ) γενεήφι πρότερος, και εύσυνέτως και άπολογοΰμενον και 

-θαυμαζόμενον ύπ’ εκείνων»^. Κατά ταύτα διετέλει ο Χωματιανός πατριαρ-- 

χικος νοτάριος επιφορτισμένος την σύνταξιν των προς τήν Εκκλησίαν *Αχρί- 

δος έγγραφων (πι-θανώτατα ως επιτόπιος γνώστης των εκεί πραγμάτων) 

έπΙ δύο τουλάχιστον πατριάρχων·*, κα^’δν χρόνον ύπηρέτει και δ *Απόκαυ- 

κος εις τό πατριαρχεϊον, ήτοι επί Γεωργίου Ξιφιλίνου και Ίωάννου Καμα- 

τηρού (1191-1204·). Συμπεραίνω δτι είς τήν’Αχρίδα κατέφυγε μετά τήν 

άίωσιν τής Κωνσταντινουπόλως, διάκονος ών, έκεΐ δ* έπλήρου τά καθή¬ 

κοντα τού χαρτοφύλάκος, Ιπιδιδόμενος είς^τήν σύνταξιν νομοκσνονικών 

γνωμοδοτήσεων. Ήτο δέ ό χαρτοφύλαξ τέταρτος κατά σειράν έκ των εξω- 

κατακοίλων άρχόντων τής Αρχιερατικής αυλής, καθ’ά δ Ι'διος δ Χοίματιανός 

γράφει περί των δφφικίων, Ινώ εκ τής β' πεντάδος καΐ μετά τον πρωτονο¬ 

τάριον δεύτερος ήτο δ ύπομνηματογράφος*· « νοσούντος μέντοι τού χαρτο¬ 

φύλακας, άντ' εκείνου τφ ύπομνηματογράφφ Ανεΐται ή έκθεσις καΐ ή άνά- 

γνωσις των τού χαρτοφυλακικού σεκρέτου ( = γραμματείας) ΰπομνηματι- 

σμών (= Ιγγράφων )»^.· 

3, Αρχιεπίσκοπος έξελέγη περί τό τέλος τού 1216 ή τάς άρχάς τού 

1217Περί τής εκλογής του λέγει προς αυτόν Ιν έπιστολή δ *Απόκαυκος: 

«λόγου ποτέ κινηθέντος περί τού έπισκοπήσαντος Βουλγαρίας, άλλοι μεν 

άλλους, ως έκάστφ έδόκει, τής άναβάσεως ταύτης άξιους είναι είσήγον'-’^χώ 

1 Κακώς ό Λαγοπάτης, σ, 10 εϊκασεν, δτι ό Χωματιανός διετέλεσε χαρτο· 

φύλαξ Κωνσταντινουπόλεως. Μεγάλη Εκκλησία λέγεται ένταΰ^α ή τής ’Λχρίδος ώς 

αυτόνομος ! . 

2 ΡίΐΓδ, Α8, νΐΙΙ, σ. 1-2. Χριστο-φ., σσ. 743 - 744, 

■'* νντ 3, 1896, 272,17-19. 
^ «παρά τοϊς πατριάρχαις», λέγει ό Άπόχαυχος, και « ύπ’ εκείνων». 

ό ΡίΐΓ&, VII, 1891, 653. « Τοιαύχη ούν ή πσλαιοτέρα παράδοσις..., διάφο¬ 

ροι εισΐ καΐ ταΐς γνιίιμαις καί ταΐς όρέξεσιν οι αρχιερείς. Τούτου χάριν συνεχεΌτ) ή 

τάξις ή παλαιό», αύχόθι, στ. 654. 

® ΑύτόθΊ, στ. 659. 
7 Βέης, ΕΕΒ^ Β', 1925, σ, 138, σημ. 3, Ε. Ρ ε ΐ ί Ι, ΒΤΟ 4, 263, Ό Λα¬ 

γοπάτης, ο. 10, πημ. 4, τάσσει τήν χειροτονίαν μεταξύ 1217-1218. Πάντως τό 
άρχαιότερον διασωθέν έγγραφον είς δ έχει υπογράψει ως αρχιεπίσκοπος είναι τοΰ 

1219. Πρβλ. Χριστοφ., σ. 741. 

Οί λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής Ηπείρου 59 

δέ, πάντων άποδοκιμάσας τάζ δό$αζ, αέ τον έμδν παρήγον Δημήτριον, 

γνωστόν μέν εμο'ι προ πολλ.ού, πείραν δέ δεδωκότα και τής ενούσης σοι 

λογιότητος, εξ ών πολλάκις ενταύθα ( = εν Ναυπάκτφ) άπεστειί^ας. ών άνα- 

γινωσκομένων έπΙ κοινού, πάντες εϊχομεν άμφω τά ώτα αύτίκα ήχούντα. 

Ούτως είχον εγώ περί σε και πάλαι και νΰν» *, Έκ τής περικοπής ταύτης 

φαίνεται δτι εις τήν έκλεξασαν τόν Χωματιανόν σύνοδον τήν βαρύνουσαν 

εσχεν δ ’Απόκαυκος, γνωρίζων καλώς τήν λογιότητα καΐ τάς ικανότητας τού 
άνδρός. 

Μεταφέρω Ιδώ τό δίστιχον επίγραμμα τού Χωματιανοϋ έπΙ τής σφρα¬ 

γίδας τής *Αρχιεπισκοπής ’Αχρίδος: « Και εν τή μολυβδίνη βούλλφ γράμ¬ 

ματα ταύτα: 

Σωτηρίου πΧήσόν με ;^αρα?, Παρϋένε, 

Δημήτριον γης Βουλγάρων άρχιϋύτην » 

*Ως Αρχιεπίσκοπος δ Δημήτριος Ανασυνέστησε τήν διοίκησίν του καΐ 

Ιθεώρησεν αυτόν αυτόνομον, Ι'χοντα πατριαρχικά δικαιώματα, Ιστεψε δ* Ιν 

Θεσσαλονίκη τό έ'αρ τού 1225 τόν δεσπότην Ηπείρου Θεόδωρον Δούκαν 

ώς βασιλέα καΐ αύτοκράτορα Ρωμαίων^, Ούτως Ιδικαιολόγησεν Απέναντι τής 

πολιτικής Αρχής τήν αυτονομίαν του, υπηρετών τά πολιτικά σχέδια τού 

Θεοδώρου. Ό *Απόκαυκος γραφών πρός τόν πτρχ. Μανουήλ λέγει: « ΚαΙ δ 

μακσριώτατος Βουλγαρίας, δν ύπερθαυμάζω τέως Ιγώ τού βίου, τής λογιό¬ 

τητος, τοσούτον Απέχει τού τά ποιητέα ήμίν διατάσσεσθαι ΙπΙ ταΤς δτεδή- 

ποτε ίεροπρσξίαις, δπόσον καί οί νεκροί πραγμάτων των Ιν ήμίν* &λλά τοΐς 

Ιδίοις προνομίοις άρκεϊται καί τούς Αρχαίους δ'ρους ούχ ύπεράλλεται»^ 

Άντεμετώπισε δέ μέ θάρρος τάς αντιρρήσεις τού οίκουμενικού θρόνου, 

προσπαθών νά καλύφη δΓ επιχειρημάτων τήν αντικανονικότητα τής προβο¬ 

λής του καί τήν πολιτικήν σκοπιμότητα τής εκλογής του. 

*Αλι?ι.ά προ τής στεφηφορίας τού Θεοδώρου, απησχόλησεν αυτόν ή ανύ- 

ψωσις τού μοναχού Σάββα, υιού τοΰ ζουπάνου τής Σερβίας είς αρχιεπί¬ 

σκοπον, πρός τόν δποϊον καί Απηύθυνε σημαντικήν καί χαρίεσσαν επιστο¬ 

λήν, περί τής αμοιβαίας δικαιοδοσίας τών δύο Εκκλησιών, Άχρίδος καί 

Ίπεκίου {Μάιος 1220)^. 

1 Συμβολή Άχρ. 7,δ-ΐ5. Περαιτέρω ό “Απόκαυκος παροτρύνει τόν Δημήτριον 
νά μή ύπερηφανευθ·ή έκ τοΰ νέου αξιώματος « Μηδέν τό ήθ-ος παρσβλαβής έκ τής 
παρυψώσεως' ει δ’ άλλως δισ.τείΙής, τό μέν βαρύτερον όκνώ λέγειν, πιστώσει δέ όμως 
άμφω τά ,παλαιά, τό τε μηδέν εύμάραντυν είναι ώς άνάρωπίνην φιλίαν, και τό δει- 

κνυειν άνδρα αρχήν ». Λύτόάι, 9,24-27. 

® Συμβολή Άχρ., σ. 6. 

Πρβλ. πρόσθεν, σσ. 12 -14. 

* νντ 3, 1896, σ. 272,ΐ3-ΐ7. 

® Τό κείμενον τό πρώτον έτυπώθη υπό Ρίίτβ, Α3, VII, στ. 381 - 390. 
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4. Παιδεία «αΐ ήθος. Ό Λαγοπάτης κρίνων τον άνδρα λέγει περί 

αύτοΰ δτι « ήν άνήρ άγαν φιλόδοξο; και φίλερις, συνετεινε δέ τα μαλιστα 

εις τό νά προσλάβη ή ερις δξύν χαρακτήρα, καΐ δτι ό Άπόκαυκος « μέχρι 

τής Ιμφανίσεως του Χωματιανοΰ ένήργει τρόπον τινά ως αρχηγός τής Εκ¬ 

κλησίας του δυτικοΰ βασιλείου, μετά ταΰτα δμως επεσκιάσθη ΰπ’ αυτοί 

(του Άχρίδος)^ Ταΰτα δεν φαίνονται ακριβή, δεδομένου πρώτον δτι ή 

κυρίως δράσις του “Αποκαυκου ακολουθεί την χειροτονίαν του Χωματιανοΰ, 

και δτι ή προς τό πατριαρχεΐον τό έν Νίκαια στάσις άμφοτερων έκανονι- 

ζετο κατά τά συμφέροντα των έν Έλλάδι ορθοδόξων. 

Περί δέ του ήθους και τής παιδείας του Χωματιανοΰ, μάρτυς αυτός ο 

*Απόκαυκος, γραφών πρός τόν πατριάρχην « και ήν δ άνθρωπος θαυμαζό- 

μενος τοΐς πολλοΐς και αΙδέσιμος διά τό μέτριον ήθος, διά τόν ήσυχον 

λόγον, διά τό έν ταϊς δμιλίαις άπρόσκοπον, καΐ σύ {ό Μανουήλ) καλεΐς 

αΰτόν έξωτερικόν και τής έκκλησιαστικής άγωγής και παιδευσεως άγευστον, 

τόν ΰπερλίαν ταΰτης είδήμονα. Οΰτως δέ θαρρώ ΙπΙ τή τοΰ άνδρός σεμνό* 

τητι καΐ γνώσει, καΐ μάλλον τή καθ’ ήμάς ίερ^, ώς ειγε βασιλεύς ην καΐ 

Πόλις ήν, ή ποτέ Πόλις, καΐ περί τοΰ Ιπισκοπήσοντος έν Βουλγαρίςι λόγος 

προέκειτο, ήν άν καΐ αΰτός των μαρτυρουμένων αυτίκα είς επί τουτφ τφ 

άξιώματι. ΚαΙ περί ών ακριβώς οΰκ οΐδας, οΰτω μή άποφαίνου»^ 

Πρός τόν ϊδιον δέ τόν Χωματιανόν γράφων ό Άπόκαυκος λέγει: 

«ΚαΙ άρίστως ήθειν έγώ, άνδρα είναι τής ήμετέρας ταυτης έ'να καΐ μόνον, 

τον έμόν καΐ μέγαν Δημήτριον, σοφόν τους λόγονζ, τόν βίον σοφώτερον, 

εϊγε * σοφία πρώτη βίος Ιπαινετός καΐ Θεφ κεκαθαρμένοςώσπερ ηκουσα- 

μεν... Και ταΰτά σοι προΰξένησεν ευφυΐα τε καΐ σπονδή, εξ ών έπιστήμαι 

και τέχναι τό κράτος έχουσιν » 

Ό ίδιος ό Χωματιανός ώς έξης έχαρακήριζε μετριοφρόνως εαυτόν, 

γράφων πρός τόν Βαρδάνην: « Τί γάρ ήμΐν καΐ τοΐς περί λόγοις εσπουδα- 

κόσι καΐ βίον τφ λόγφ κτησαμένοις όμόστολον; άνδρες ήμεΐς, ειρησθω γαρ 

τάληθές, βίου μέν ένθεου μακράν πορευόμενοι, ?νόγοις δέ ώμιληκότες μέν 

άμώς γέ πως’ άποκλΰσαντες δέ πάντη καΐ πάντως τό τοΰτιυν γ?«.υκΰ έφ’ οίς 

αλμυρά θαλάσση συμφορών, έν τοΐς άρτι καιροΐς, εβαπτίσθημεν και βαρβα- 

ροις παρεχρονίσαμεν » 

Άνετυπώθη υπό τοΰ Μηλιαράκη, σο. 646*649, ό οποίας καί προέταξεν Ιστορι¬ 

κόν σημείωμα : Ιστορία τής «ναγνοίρίσεως τοΰ αυτοκέφαλου τής Σέρβικης Εκκ?ι.η- 

οίας { σσ. 640 έξ. }. ΙΙρβλ. και X ρ ισ τοφ., σ. 745 περί τής λοιπής βιβλιογραφίας. 

’· Λαγοπάτης, σ. 10. 

2 νΥτ Ά 1896, 272,19-2·;. 

^ Συμβολή Άχρ. 10,9-12,19-20. 

' ΡίΐΓδ, Α3, VII, 1891, σ. 464. 
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5. Εις την Ιστορικήν δρασιν τοΰ Χωματιανοΰ δεν θά έπιμείνω, ουδέ 

είς την συζ·ητησιν μεταξύ αΰτοΰ και τοΰ προστάντος τοΰ οικουμενικού θρό¬ 

νου έν Νικαίφ από τοΰ 1222 Γερμανού Β', περί των δικαιωμάτων τοΰ 

Βουλγαρίας ώς αύτοκεφάλου αρχιεπισκόπου πράγματα διασαφηνισθένταήδη 

■ύπ’ άλλων. Ουδέ θά καταγρά·ψω τάς συγγραφάς τοΰ Δημητρίου, έργον 6'περ 

άριστα έπραξεν ήδη δ καθ. ΧριστοφιΡ^όπουλος, ό οποίος και επέφερε διορ¬ 

θώσεις εις τά άμελώς έκδοθέντα κείμενα Καθ’ οσον γνωρίζομεν αί σωθεί- 

σαι Ιπιστολαι (φιλολογικού χαρακτήρας) τοΰ Χωματιανοΰ είναι δλίγαι, τά 

δέ άλλα του έργα χαρακτηρίζει ή συνήθης διατΰπωσις των εγγράφων τής 

πατριαρχικής αυλής. 

6. Άπό κριτικής πλευράς, ΰπάρχει πρόβλημα γνησιότητος των κει¬ 

μένων τοΰ Χωματιανοΰ, είς τόν όποιον άπεδόθησαν κείμενα γραφέντα ύπό 

τοΰ Λέοντος Βουλγαρίας, Νικήτα Στηθάτου κ.ά. Έξ άλλου έχομεν έν κεί¬ 

μενον γραφέν διά λογαριασμόν τρίτου προσώπου: «Λόγος άπολογητικός 

πρός τόν άγιώτατον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κυρόν Γερμανόν καΐ 
την ·υπ’ αυτόν σύνοδον, γεγονώς ώς προσώπου τον έπι,σκόπου Σερ¬ 

βιών... »*. ’Ανάγκη δπως Ιπανεκδοθοΰν τά έργα του κριτικώς. 

7. Σημειώ άπλώς Ινταΰθα, δτι ό Βαρδάνης ύπηρέϊησεν ώς χαρτοφΰλαξ 

Γρεβενών ύπό άρχιεπίσκοπον Άχρίδος τόν Δημήτριον, διότι τά Γρεβενά 

ώς έπισκοπή ύπέκειντο εις τόν Άχρίδος (Βουλγαρίας). Ό Χωματιανός 

συνεχάρη δ’ αύτόν έκλεγέντα μητροπολίτην Κερκΰρων (1219)®. 

Όμοίως δτι δτι ή εξαρχική άποστολή τοΰ Χριστοφόρου Άγκύρας 

(1232 -1233) εις την Δΰσιν έ'σχεν ώς άποτέ?νεσμα τόν περιορισμόν τής 

δικαιοδοσίας τοΰ Χωματιανοΰ, δ όποιος ΰπεισήρχετο τέως και είς την 

δικαιοδοσίαν τοΰ Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, δτι είναι άγνωστον τό έτος τοΰ θανάτου του. Τό τελευταΐον 

έγγραφόν του δπερ δύναται νά χρονολογηθή ανάγεται εις τό έτος 1235*^. 

Πέραν τούτου ούδέν γνωρίζομεν. 

* Τά κείμενα παρά ΡίΐΓ&, Α8, 1891, στ. 481 -498, δύο τοΰ Δημητρίου και 
μία «αντιγραφή » ( στ. 486 -486 ) τοΰ πατριάρχου. 

* Ά. Χριστοφιλοπούλου, Κριτικοί παρατηρήσεις είς πηγάς τοΰ Βυ¬ 

ζαντινού δικαίου, ΕΕΒΣ ΙΤ', 1940, σσ. 142 -144 καί : Παράρτημα, « Θεολογία » 20, 

1949, 747 - 7^. Προ τοΰ Χριστοφ. ό Μομφερράτος, ΥΥτ 2, 1895, σσ. 426 - 428. 

^ Τά παρά Ρΐίτα, Α8, ΥΠ, 1891, στ. 745- 782 καί 709 -718. Τοΰ τελευ¬ 

ταίου τήν πατρότητα αμφισβητεί ό Χριστοφ., σσ. 745-746. . 

* ΡίίΓ&, αύτόθ·ι, στ. 578-588. 

^ Τό κείμενον παρά ΡίίΓβ, αυτόθι, στ. 463-464. 

® Ύπόθεσις επισκοπής Σερβίων. 
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Περί τής χει/φου παραδόσεως πρβλ. ΑΙΒετί; Β&ίΙ&ηάίεΓ παρά ΡΐίΓδ. 

σσ. XXV-XXVI. 

8. Νθ{ΧΙ«(χΙ Συγγραφαί. « Ή αξία τοΟ Χοιμαηανοΰ ώς νομικού, δέν είναι 
μικρά. Γνωρίζει καλώς τόσον τήν εκκλησιαστικήν δσον και την αύτοκρατορικήν νομο¬ 

θεσίαν, ώς και τά επ’ αυτής εργσ των βυζαντινών νομικών... δαψιλώς χρησιμοποιεί τά 
Βασιλικά, μετά παλαιών καΐ νέων σχολίων των καθόις καί τούς εκκλησιαστικούς κανό¬ 

νας (άποστολικούς, των πατέρων καΐ τών συνόδων). Παραπέμπει επίσης εις νεαράς 
μεταϊουστινιανείων αύτοκρατόρων, ιδία τοϋ Λέοντος καί τοϋ Αλεξίου Α', είς απο¬ 

φάνσεις τής έν Κωνσταντινουπόλει πτρχ. συνόδου εκ τών τριών τελευταίων αιώνων 
καί είς τήν λοιπήν έν χρήσει τότε νομικήν βιβλιογραφίαν, ώς τάς Ροπάς, τον Μιχ. 

Ψελλόν, τον Ευστάθιον Ρωμαϊον, τόν Ίωάννην Ζωναραν, τον Θεόδωρον Βαλσαμώνα. 

Έν τούτοις τόσον κατά τήν θεωρητικήν έρευναν οσον προ πάντων κατά τήν δικαστι¬ 

κήν καί γνωμοδοτικήν πρδξιν 6 Χωματιανός ακολουθών τό παράδειγμα άλλου δια¬ 

πρεπούς βυζαντινού δικαστοϋ, τού Εύοταθίου Ρωμαίου, δι’ δν μάλιστα αισθάνεται 
βαθύν σεβασμόν, προσφεύγει, ούχί σπανίως, είς τό παρά τφ λαφ Ιρριζοι^ιένον δημο>· 

δες δίκαιον διά νά άποφύγη τήν άκσμπτον έφαρμογήν διατάξεων τής σύτοκρατορικής 
νομοθεσίας είς άντίθεσιν πρός τό λαϊκόν αϊσθημα εύρισκομένων, "Οθεν εύνό»ιτος 
εΤναι ή σημασία τοΟ έργου του ώς διά την γνώοιν τον δημώδονί δίκαιον τών 
ύστερων βυζαντινών χρόνων » 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Ι,Ε αΚ-ΑΝϋ ΡΑΠΑΙδ 8ΑΟΠέ ΟΕ ΒΥΖΑΝΟΕ 

ΕΕ ΡΑΕΑΙ8 ΌΕ ΕΑ ΜΑΟΝΑΕΚΕ 

Εε ραΙαίδ ίΙΐΞ Ια Μα§^παιΐΓ6, Μαγναύρα, Μαννανρα, Μανανρα, άοπί Ια 

ίΓαάίίΐοη αΙ:1:ΓίΙ)ΐιαίΐ; Ια οοηδϊΓαοίΐοη α ΟοπδίαηΒη ιει· Ιβ 0^αηά^ έίαΐί 
Ι)αίί δατ ιιηβ ίβΓΓαΕδε έΐ6νέ6, τό τής Μανναύρας ηλιακόν * II έΐαίΐ δΐίηέ 

αιι ποτά (!η Οταπίΐ ΡαΙαίδ, (ΙοηΙ:· ί1 έίαίΐ, ά’αίΙΙειίΓδ, ίτέδ ταρρΓοοΗέ®, 

Ε*€<Ιίβθ€ έίαιί οΓίεηίέ α ΓεδΙ εΐ δοπ επίτεε ρτίπαραίε βε ίΓοαναΐί: α 

ΓοαεδΙ. Εη είΙεί, αναπί άε ρέπ6ί:ΓεΓ άαπδ Ια Μαδτηαατε, Ιεδ (Ιί§:ηίΐ;αίΓθδ 

&1ίεηάαίεπϊ « επ άεΙιοΓδ άεδ άευχ ΐεηΙιίΓεδ αυΐ δβ ΙίΓεηΙ α Γοαεδί:»*. ΕοΓδ 

ά*ϋπε ιέοερΒοη, 1ε οοιΏΠιαηάαηί: άε ΓΗέΙαίηε δε ίεηαίί «έ άτοΕε, νεΓδ 

Ιε οοιιοΗαηί, ά ΓεηάΓοίΐ: οίι δε Γ0]οί§:ηεηί Ιεδ άειιχ ΙεηίιίΓεδ, εη άεΙιοΓδ, 

εη ΗαυΙ άε ΓεδοαϋεΓ άη ^ταηά ίποΙίηε άε Ια Μα§:παυΓ6 » ^ ΙΤη ΙαΓ^ε 

εδοαΙίεΓ άοηηαίΐ αοαέδ α Ια &Γαηάε ροΓίε οιιεδί άε Ια Μ&§·ηαυΓε®. Οε£ 

εδεαϋεΓ εδΙ δοηνεηί ιηεηίιοηηέ. Εβδ ^οηΓ3 άε τέοερβοη έ Ια Μα§:η&αΓε, 

Ιεβ ροΓίε-έΙεηάαΓάδ δε Ιεηαίεηΐ «άε οδίέ εί ά^αυίτε άεδ εδοαΙιεΓδ άη 

8:Γαηά ΙηςΗηε»’. Αναηϋ ά’εηίΓεΓ άαπδ Ια δ&ΙΙε, Ιεδ άί^ηΐεαίΓεδ αζίεπ- 

άαίεηΐ « εη Ι^αδ άεδ πιαΓΟίιεδ ά*εδοαϋεΓ άε Ια Μα§:ηαιΐΓε »®. Αιι δΟΓίίΓ άε 

Ια Μα§:ηααΓε, Τεπιρετειιτ άεδοεηάαίΐ; οεΐ εδοαΙίεΓ, « άα οόΐέ §αιια1ιε » 

ΟεΙ εδοαίιετ δε Ιεηηΐηαΐί: ρατ υη δεαίΐ (τιοόΑπιτον), ^ι1^ άεναιΐ οοιιπγ 
ίοαΐ 1ε 1οπ§· άε Ια ίαςαάε οοοίάεηίαΙε άε Ια Μα§·ηανΐΓ0 

ΒαδίΙίςαε έ ΐΓοίδ ηεϊδ, Ια Μα^παατε δε ΙιεΓπιίηαίί: ά ΡεδΙ ρατ ΐΓοίδ 

' Ρτβ^εΓ, ΒοηρΙ. οτΐβ. ΟΡ. II, 144, 271. 

2 06Γ. II, ΙΟ, 545 5 15. 5^7' 

* ΕίιιΙρΓ&ηά, Αηί&ροά. VI, 5. Μοη. Οβτηι. Ηίδί. δοηρί. I, ιιι, ρ. 338; 

άοιπαβ ρ&ΐαΐΐο οοηΠΕίια, ςη® άΐοΐΐυτ. Οί. Οεάτ. ΙΓ, 338, ςυΐ ταρ- 

ροΓίε ςαε, ρεα άε ίουτδ αν&ηΐ Ια ιήογΙ άε Οοηδί&ηίΐη VII ΡοτρΙιγΓο^ειιέΙε, 

άεδ ρίεττεδ, Ι&ηοέεδ ρτοδ&ΒΙειιιεηΙ άιι Ιι&νιί άε 1& Μαβηδίιτε, ίοιη·δεΓειιΙ ά&ιΐδ 
1& εΙι&ηιδΓε άε ΓετηρετενίΓ. Εα Μα^ηβητε ηε άεν&ΐΐ άοηε ρ&δ είτε ίτέδ εΐοΐ- 

ίϊπεε άεδ αρρ&ΓίειηεηΙδ ΐηιρέτΐ&αχ, δίΐηέδ δυτ 1β ίΐαηο δηά άα δ&Ιοη ά’Οι-. 

* Οετ. II, 15, 567-.')68. 

5 ιι^ ·ρο^3 Ιεδ Ιορο^ίΓ&ρΙιεδ άα Οταπά Ρ&Ι&ίδ οηί αάιπΐδ Ι& 
δΐΐααΐΐοη άε Ια Μα^παυτε α Ι’εδί άε ΓΑα&οαδΙεοη, 

® Οετ. II, 15, 576· 

■ Οετ, ΣΙ, 15, 576. 

* Οετ. II, ΙΟ, 545· 

* Οετ. Π, ΙΟ, 547- 

« Οετ. II, 15, 574· 
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αΒδίίΙεδ. 03115 Γ^Ιΐδίάο πιέάί3η6, έΐβνέε άθ ςαεί^ιιεβ πι3γοΙι65, εε θΓεε- 
53ίϋ 1ε ΐΓοπε άε Βαίοιηοη, επ 3ΓπέΓε άεδ ΙιαΙιΐδίΓαάεδ ^ 

Ο’εδί Ά 13 Μ3§·παιΐΓε ^υε Ιεδ εηιρεΓειιΤδ Γεοεναίεπί: Ιεε 3ΠΐΙ)3553- 
άειίΓδ εΐ Ιεε Ιι&υίδ ρεΓ5οηη3§:ε5, 3νεε πη Ιιιχε, άοηΐ 1ε Οίντε άεε ΟέΓε- 
ιηοπίεδ ρειιΐ: θοπηβΓ ηπε ίάέε; Γεεερίϊοη άεδ 3ΐιιΐ33553άειΐΓ5 3Γ3ΐ)ε8, άεε 
3πι1ΐ3853(1ευΓ5 ε5ρ3§·ποΙδ, (1ε Ι3 ρπηεεδδε 01§·3*; Γεεερίίοη (Ιεδ 3ΐη1>38- 
δ3(1ειΐΓ5 Ι^υίξ-Εΐεδ εί (1ε Γ^ΓοΙιοπίε (1ε Τ^γοπ^. 3ουνεη1; ^ιιεδί, Ιεδ επιρε- 
τεαί δ γ ίιεπΗίεπΙ (Ιεε αδδεηιΐιΐέεδ δοΙεηηεΙΙεδ εί γ ρΓοηοηςΕΐεηΙ: (Ιεδ 
1ΐ3Γ3η§^ηε3 Τΐιέορίιίΐε (829-842) 3ίπΐ3ί(; 3 Ιεπίτ εοηδεϋ 3 13 Μα^- 
πδΐίΓε®. δουδ Μίείιεί ΙΙΓ, δοη ίίΐδ, Ια Μ3§·η3αΓε 3ΐιη(;3 ιιπε δοιίε ά’ϋηί- 
νεΓδΐϋε, ού. εη5εί§·π3ΐεηί, δοαδ Ιβ. άίΓεείίοη άε Ι,έοη Ιε ΡΙιΐΙοδορΙιε, Ιεε 
ρΓοίεδδειΧΓδ Ιεδ ρΐαε τέραΐέδ άε Γέροςαε*^. Βαδίΐε ϊβ^ νοιιίαί: ςυ’οη γ 
Γεη(1ίΙ 13 Ιαδίίεε, ερπιπιε & ΙΉίρροθΓοηιε οουνεΓί εί ^ 13 ^ΗαI^ε^ Βίεη 
αναηί; Β^δΐΐε ΙβΓ, άα τεδίε, (Ιεδ εοπά3πιη3ί:ίοη5 ίΡΓεηϊ ρΓοηοηςέβδ έ, Ια 
Μα§·η&αΓε®. Ο’ιιπ ααίΓε οδί:έ, Βα5ΐ1ε.Ι«Γ ρεηηί,Ι: έ Τεχ-ραΐΓίαΓοΙιε ΡίιοΙίοδ 
(1ε ΓέδίίΙεΓ α Ια Μα§■ηαιιΓε^ Ρΐιΐδ ά’ιιηε ίοΐδ, ααδδί, Ιεδ ειπρεΓεαΓδ ΒαΗ- 
ϋέΓεηΐ ρεικίαηΐ ςυείί^ιιε ίεπιρδ οε δοιηρίυερχ ραΙαίδ, αρΓέδ ΙεαΓ ιηα- 
ΓΪα8:ε^°; ίεΙδ, ΜΐοΗεΙ III εΙ Εηάοχΐβ“, Βέοη VI εε Τΐιεορίιαπο 

^ ΡοπΓ Ι& άϊδροδίίίοη ϊηΐέΓίβιΐΓβ Δ& 1& δ^Πβ, ροιίΓ δα άέοοΓ&ίίοη εί Ιεε 
ι-έοερίΐοιίδ ςυΐ γ αναίβηί Ιΐβυ, οί. ρ Ε 8 ο ι· δ ο 1 ί, Εβ ΟΓαπά Ρ&Ιαίδ οΐε Οοη«1&η- 

ίίηορίβ βί Ιε Εϊνι·β (Ιεδ ΟέΓειηοπΐεβ, Ραηδ (1910), ρ. 68-70. Ε. ^αη^η, 

ΟοπδΙαηίίηορΙε 8}^ζ&πίίηε, Ραπδ (1950)1 ρ. 117*118. 

ΟεΓ. II, 15, 57ί, .583*584. 593- 594* 595· 
^ Οει·. I, 24. Οί. Εΐιαίρταπά, Αηϋαροίΐ. Υί, 5, 338· Εβο (^ταπιπι. 282. 

* ΟεΓ. I, 27, 155 5 ιο, 545· ^ί. ΤΙιεορΕ. Οοηΐ. 707 * 7^7 5 Β, 273 5 

Εεο ΟΓΕίηηι. 285. Ο&δςυεί ( ϋε ΓαιιΙΟΓίΙέ ΐηιρέΓίαΙε εη πιΕίίέΓε ΓεΙίβίβχιεε α 

Β^'ζαηοε, Ρ&ΓΪδ 1879. Ρ- 56) δ’εδί ιηερΓΪδ βιΐΓ Ια πΕΐηχε 6ε οβδ ΙΐΕΓΕίι^ιιεδ εΐ 

εοηίοηά Ιε 6ΕΐιΐδϊΓΕάε ςαϊ δε ίι-οιανΕΐΙ εη ευεπΙ 6νι ΐΓδπε ( πά^χεΡΜν), ανεο Ιεδ 

ΟΕΠοεΙδ ά’ηη δΕηοΙνίΕίι-ε. 

5 ΤΙιεορΗ. Οοηί. 85, 138. 

Τίιεορίι. Οοηί. 640, 8ο6. Οί. Κ. ^Εη^η, ορ.οίί,, ρ. ιι8. 

^ Οείΐι·. II, 204; 547· 

® Τίιεορίι. I, 697. 743. 76σ; ΟεάΓ, II, ιοο. 

9 Τίιεορίι. Οοηί. 694· 

Οεπ. 1,39.196; I, 41. 2ΐ4· Ο Η, Ό ί ε 1ι 1 ( Είαάεδ Β^'ΖΕηίίπβδ, Ρβηδ 1905· 
δηι- Ιε 6Είε 66 ςυείςηεδ ρΕδδΕβεδ 6υ ΕϊνΓε 6εδ ΟεΓεπιοπϊεδ, ρ. 304 ) ; ^. Β η γ 3' 

( ΤΒε θ6Γ6ΠΐοπΪΕΐ Βοο1^ ο£ ΟοπδίΕηίίηε ΡθΓρΙι>ηΌ§:εηείο5, ΤΙιε Επ8;Η8Ε Ηίδίο- 

γιοεΙ Κενίεχν, 1907, ρ. 429)5 Ε Β ε γ δ ο I ί ( Εε (2ΓΕη6 ΡΕίαίδ... 2οο)οηί οηι 

ΓβοοηηΕΪίΓε θαπδ εε εΙίΕρΐίΓε 41 Ιε εοιηρίε-ΐ'6η6η οίίΐείεΙ 6η πιεγϊε§;6 6ΊΓ0οε 
( 1/ άέεειηΙίΓε 768 ), ιηο6ίίίέ ρεγ άεδ Εάάίΐίοηδ ροδΙεΓίειη-εδ. Ιί ροηπΈίί Εϋδδί 
.•^'ε^ιγ 6η ηΐΕΓ!Ε26 6ε Μίείιεί 111 εΐ ά’Εηάοχίε, ίίΐΐε 6η ΕεεΕροΙίΐε (Τΐί. Οοηί. 

8ι6| Εεο (ίπΕίηπι. 22θ). 

Τΐι. Οοηί, 8ι6; Εεο (τΓΕιηηι. 230. 

Τ1ι. Οοηί. 694· 

30 - 4 -1957 

Εβ θΓΕη6 Ρε1εϊ8 δΕοτέ 6ε ΒγζΕπεε 6δ 

Βεναπί Ια ιαςαάε οοοί(1επίαΐ6 άε Ια Μα§:ηααΓ6 δ’είεηάαίΐ υηε ναδίε 

εοχίΓ (μβοα^λιορ)^. Οείίε εοϋΓ δεπιί^ΐε είΓε Ια ίεΓΓαδδε οίΓοαΙαίΓε άε Ια 

Μα§:ηαιΐΓε (τό ηλιακόν τής Μανναύρας, τό στρόγγν?.ον), ςαε ΓειηρεΓευΓ 

Μααήεε ίΐί; εοηδίηιίΓε, εη 596, οίι ί1 ρΐαςα δα δίαίυε εί έ(1ίίία υη (Ιεροί 

ά’αΓηιεδ (άρμαμέντον)^. ^ι1ε1^ι1εδ απηέεδ ρ1ιΐ5 ίαΓ(1, ΡΙιοΙζαδ εοπδίΓυίδΐΐ 

αιΐδδί ηη (Ιεροί (1’αηηεδ άαπδ 1ε νοίδίηα§·ε άε Ια Μα§^ηαιΐΓε εί γ έπ§:εα 

δα δϋαίαε^ Ο’αρΓέδ Ιεδ ΡαίΓία^, εείίε δίαίαε δε ίΓοιιναΐί άεΓπεΓε Ια 

Μα§·ηαιΐΓ0, (Ιαπδ Ια Γ6§^ίοπ οηεηίαίε άε Ια Βαηίε ίεΓΓαδδε, ααίΓεπιεηΐ 

άίΐ, άε Ια βταικίε ίεΓΓαδδε, δΐΐΓ Ιαςαείΐε βε άΓεβδαΐί Ια Μα^ηαπΓε εί άΐί- 

ίέΓεηίε <1ε Ια ίεΓΓαδδε είΓοαΙαίΓε. 

Οείίε άεΓπίέΓε έΙαίί εηίοηΓεε άε ροΓίί(3αε5. Ε’εχίδΐεπεε άε ροΓίΐ- 

ςηεβ, ραΓίαηί εη άίΓεείίοη άε Γοιιεδί άεδ άεηχ εχίΓθπιίίέδ άε Ια ίαεαάε 

οεείάεηίαίε άε Ια Μαβ'παιίΓε, εβί έίαΕΗε ραΓ άίνεΓδ ίεχίεδ άη ΕίνΓε άεδ 
ΟέΓέηιοηίεδ. 

ΒοΓδςηε ΤεπιρεΓεηΓ α Ιεηπιηέ δοπ άίδεοιιΓδ άαηδ Ια Μαβ-παιίΓε, Ιεδ 
άί§:ηίίαίΓε5, Γαη§·έδ «Ιε Ιοη§: άιι ροΓίΐςηε ΙαίεΓαΙ άε 8:αιιεΙιε,·α11αηΙ εη 
άίΓεείίοη άη εουείιαηϋ, Γαίίεηάαιεπί αη Ι^αδ άε ΡεδοαΙίεΓ». Ε*εηιρεΓεηΓ 
δΟΓΐ αΙοΓδ άε Ια Μα^ηαπΓε: ί1 άεδοεπά ραΓ 1ε εόΐέ §'αηε1ιε άε ΓοδοαΙίεΓ 
εί ί1 δηίΐ 1ε ροηίςηε, οη εε Ιΐεηηεηί Ιεδ άΐ^ηίίαΪΓεδ, ροηΓ §:α§·ηεΓ Ια 
ροΠε δ^οηνΓαηί δηΓ 1ε ίΓίεΙίηε άεδ Οαηάίάαίδ®. Βε ροπίςπε εη (ΐηεδ* 

ίίοη ραιίαίί άοηε εη Ι^αδ εί α §αιιο1ιε άε ΡεδοαΙίεΓ άε Ια ίαςαάε οοοίάεη- 

Ιαίε άε Ια Μα§:ηαηΓβ, ροηΓ δε ροιίΓδηίνΓε εη άίΓεείίοη άε Γοηεδί. II 

* ΪΙιεορΗ. 423 5 Οεάτ. I, 698. 
2 Τίιεορίι. ΐά. Μεσαύλίον άέδί^ηε ΓΕίηηιη ά’ηη εάίίΐοε οη 1ε οοηΓ εηίοα- 

τέε 6ε ροΓΐί<ια6δ εί ρΐαεέβ άεΥΕπί Γεηίπέε ρΓΐηοίρΕίε ά’ηη έάίίίοε. Οί. Ό η 

0Εη§β, ΟΙοδδ. αυλή. Ο’εδί ροηΓςηυΐ ΤΙιέορΙιΕπε (423) εί Οέάτέηε (I, 698) 

<ΐαΕΐΐί{εηί 6ε μεσαύλίον 1ε ΙεΓΓΕδδε οίΓεηίΕΪΓε, ΒδΙίε ρΕΓ.ΜΕηπεε. 

® Οε6Γ. I, 7095 Εεο ΟΓΕίηιη. 146. 

* Ρτε^εΓ, δοΓίρί. οπ^. ΟΡ I, 68. Οί. Ρδ. Οο6. 189. 

® ΟεΓ. II, ΙΟ, 547· Είΐηδ ηη οΙίΕρίίΓε .δίπιίΐΕίΓε ( Οει·. I, 27, Ι55 )> αρΓ6δ 

ΕΥοίΓ ρΓοποηεέ δοη 6ίδθθΐΐΓδ ε 1ε ΜΕβίΐΕηΓε, ΓΕιηρεΓεηΓ δΟΓΐ και διέρχεται διά 

χον ενωνύμον μέρους τής Μανναύρας, ροΐΙΓ δε Γβηάΐθ ρΕΓ Ιεδ ςηΕΐΙίεΓδ 663 β^ΕΓάθδ 

Ε Ια Οΐιαίεέ, εί 66 1ε, επ Ρηίίδ-δΕΟΓε. Ρεγ τέ^ίοπ βΕηεΙιε άε 1ε ΜΕ^ηΕηΓβ, Ιε 

ΟεΓεηιοηίΕΐ άεδί^ηε 3οΐί Ια ηεί ^Εηεΐιε άε 1ε δΕίΙε, ΕΒοηίΐδδΕηί Εη οόίέ §;3ηεΙΐ6 

6ε ΤεδΟΕίΐεΓ άε δΟΓίϊε, δοΐΐ Ιε ροΓΐΐ(ΐ«6 εχίέΓΐευΓ, δΐίυε ε βεηεΐιε 6ε 1ε Με- 

^ΕηΓ6, εη δΟΓίΕπί. II ηε ίΕηΐ ρΕδ οοπίοπάτε οεΐ εδΟΕίίεΓ Ενεε οεΐυΐ ςυί εοη- 

άηίδΕίΙ 6α ίΓΪοΙΐηε άεδ ΟαηάίάΕΐδ ε 1ε ΟΐΕπάε ΤεΓΓΕδδε άε 1ε ΜΕ^πΕαπε εί 

ςπε 1ε ΕίνΓβ άεδ ΟεΓέηΐοπίεδ Ερρείΐε : γραδηλία τής Μανναύρας οη τής άνοβάσεως 

τής Μανναύρας (ΟεΓ. I, 39. 197 5 Ε 41. 213 ; I, 39. 2οι. II ηε ίΕυΐ ρΕδ ποη ρΙαδ 

1β εοπίοπάΓε Ενεε ΓεεεΕίίεΓ ( άνάβαϋρα) ςηϊ δε ίΓοηνΕΪί ε ΤίηΙεΓίεηΓ άε 1ε δΕίΙε 

άε 1ε ΜΕ^ΠΕαΓε εί οοηάηίδΕϊί ε ΓεδίΓΕάε άιι Ιτόπε. Οεδ άίνεΓδ εδΟΕίίεΓδ δοηί 

ηβΙίειηβπί ίηάί<ια6δ Εη εΙίΕρίίΓε 15 ( ΟεΓ. II, 15, 575» 576 ). 
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£θΓΠΐ&ίΐ: 10 ροΓίίηιιε ιηέΓίθίοπ&Ι ά0 13. οοαΓ 2’έΙ;0η(ΐ3ηΙ: άενδπί ί&ς^θε 
οοοίάεπ1:3ΐ0 άε Ι3 Μ3§π3ΐΐΓε; άε ρΐιΐδ, ΐ1 έΐαίΐ: ρεΓρεπάΐεαΙαίΓέ εί: ηοη 
ρ3Γ3ΐ1θ1θ 3 ΓεδοαΙΙεΓ. Αίηδί, Ιε εΙιαρΐίΓε X άυ Ηνιε Π άη Ι^ίνΓε άεδ 
ΟεΓεπιοηίεδ ίαΐΐ πιεηΐΐοη ά’αη ροιίίίΐιιε §·3ΐιε1ΐ6 άε Ι» ΜΒ^η&ιίΓε. ϋη 
3ΐιϋΓ0 ε1ΐ3ρί£Γε τένέΐε ΓεχΐδΙεηεε ά’αη ροΓίΐςαε άΓοΐί. 

Ι^ΟΓδ^υε ΓίπιρέΓ3£Γίεε, 1ε ίΓοίδΐέπιε ]οαΓ αρΓέδ δοη πΐ3η3&ε, δε 

τεπά^ίΐ εη §:γ3Π(10 ροιηρε, άε Ια Μα^ηαιίΓε ααχ Βαίηδ, Ιεδ Βίευδ Ι’αίΙεη- 

άαίεπί, Γαπ0·έδ « άαηδ 1ε ρο^£^^ηε άΓθί£ άε Ια Μα§:ηαιΐΓε εη άΐτεείΐοη άε 
Ια ροΓίε άε ΓΑιΐβΌαδίεοπ, άΐ£ε αιΐδδΐ, ροΓίε άα ΡϋίεΓ». Ι^εδ ΥεΓίβ 
έΙαίεηΐ ρΙαεέδ « άυ εόΐέ ορροδέ, άαπδ 1ε νοί3ίηα§:ε άε Γέεηηε » ΙνθΓδ(ΐαε 
ΓΐηιρέΓαΐπεε ραΓαϊδδαίΐ:, Ιεδ Βίειίδ ΒαεεΙαπιαίεηΙ: Ιεε ρΓεηιίεΐδ, ρυίδ 

ο’έΙαίί 1ε ϊουΓ άεδ ΥεΓίδ, «1θΓ5ηιι*ε11β ΐΓανεΓδαίΐ Γαΐΐέε » 

Β^ίπιρέΓαΐΓίοε α άύ εογ^γ άε Ια Μα§·ηααΓε ραΓ Ια §ταηάε ροΓίε οεεί· 
άεηίαΙε; εΐΐε α άεδεεηάυ ΓεδοαΙίεΓ. Ι^ε ροΓίίςαε, ςρ’εΐΐε α α $α άΓοίΐε 
εΐ: ού δοηΐ: πηαδδέδ Ιεε Βίειίδ, εδί 1ε ροΓίίςιιε οεοίάεηίαΐ ηοιά; 1ε ροΓ- 

Ιίςιιε ορρο§έ, οΐι δε ίΐεηηεηί: Ιεδ ΥετΙδ, εδΐ άοηε 1ε ροΓίίςαε οεείάεηίαΐ 
δΐιά οπ. ^αιιείιε, άοη£ ί1 α είέ ςαεδΐίοπ ρΐαδ ΙιααΙ:. Οεδ άεηχ ροΓίΐςιυεδ, 

ραΓϋαηί άεδ εχίΓέιηΐίέδ ηοΓά εί: 5ΐιά άε Ια ίαεαάε οεεΐάεηϊαίε άε Ια Μα- 

^ΉαιίΓε, άαπδ Ια άίΓεοίίοη άε Ι’οιιεδΙ, εηεΐοδαίεηΐ Ια εοιίΓ δ*έ1εηάαηΐ; 
άεναηΙ: Ια ίαεαάε οεεΐάεη1;α1ε άε Ια Μα^ηαιίΓε. ϋηε άΐδροδΠίοπ αηαίο^τυε 
ίαΐ αάορίέε ραΓ Βαδίΐε ι^γ, ΙοΓδςη’ίΙ ΟΓέα 1ε ]αΓάίη άα ΜέδοΙζέρίοη, έ 
Γεδΐ άε ΓΕ&Ιίδε Νοηνεΐΐε. Οε ]αΓάΐη έ£αίί: επεΙοδ εη£Γε άεαχ Η§:ηε5 άε 
ροΓίίςιιεδ, εοηίίηιιαηΐ: Ιεδ άεαχ §:α1επε3 ΙαΙέΓαΙεα άε ΓΕ^Ιίδε, εη άίΓε- 

1 Ι,Ά Μ&^ηαηΓε αναΐί απε ίβεαε άα εόΐέ άε Ια νίΠε, δαΓ 1’ειηΙ>Γ3ηοϊιε- 

ιτιεηΐ άε Ια Μέδέ, εοηάηίδαηί; άη Ραίίδ-δαοΓε, επ Ιοπ^εαηΙ Ιε ίΐαηο οήεηίαΐ 

άε ΓΑυεοαδΙέοη. Ι,ά ρΓέδεηοε ά’αηε έονίΓΪβ η’α άοηε ηεπ ςηε άε Ιιεδ παίητεί 

βΐ ρΓοηνε ςηε Γοη ροηναίΐ βε τεπάπε άίΓεεΙεπίΘΠΐ άε Ια νίΐΐε α Ια ΜαβηαηΓε 

α εΙιβναΙ, δαηδ ΐΓανβΓδεΓ 1ε ΡαΙαίδ εΙ ςη’οη ροηναΐΐ βΟΓίΪΓ άε Ια Μα^πατίΓε δΠΓ 

Ια νΐΠε άαηδ Ιεδ ιπέπιεδ εοηάίΐΐοπδ. 

2 ΟεΓ. I, 4ί. 214-215. 1ες:οη « ο? ( οιι ώς ) εατιν ή πύλη τον Αν^Όνστεως » 

( Οεη I, 41. 214) π’α αηεηηε δΐ^ηΐίίεαίίοιι εΐ άοΐ£ έίΓε εοηδίάετέε εοτηηιε νί- 

είβηβε : 11 ίαηί ρΓθΐ3αΐ)1επιεηΙ Ιΐτε « ώς ες την πύλην », εοιηηιε 1ε δα^^ει-ε Κβΐδίίε 
(Οοηιπι. 26ι ) εΙ 1’αάπιεί Ε1>εΓδο1ΜΒβ Οταηά Ραΐαΐδ... 75. η. ι ). « Ανγον 
σιεωίϊ,εδΐ έ^αΐεπιεπί ηηε Ιεςοη νΙείεηδβ, ροιίΓ « Αύγονστεώνος > ( ΕΙ^βΓεοΙΙ... 

75, π. I ; εΙ ζο η. 3 )· Ιοευίΐοη «.ως ες* ιηαΓςηβ Ια άίΓεεΙίοη, εί βδΐ δ^πο- 

πγηιε άεδ Ιοεηίΐοπδ « ως επί», « ως π^ος δοιινεπί ηδΐΐεεδ άαηδ 1ε ΕΙνΓβ άεδ 

αεΓέιηοπΙεδ (ΟεΓ. I, 41. 213; I, 39. 2θο; Τ, 53; 268 « ώς έπί * ); (ΟεΓ. Π, 15. 

273 5 II. 12, 552 « ώς πρός * ). Εα ΙοεηΙίοη « τά ϊαα* εδί επιρίογέε άαπδ 1ε Είννε 
άεδ ΟέΓέπιοηΙεδ ροπΓ εχρΓίπιεΓ Ια δίπιΐΐΐίηάε οη ΓΙάεηΙϊΙε (ΟεΓ. I, 69. 320, 321. 

Οί. Εείδΐ^ε, Οοηιπι. 324)· ^ί· ΑΚαΙΙαΙε 6ο: τά ΐαα και πατέρα έτίμα. Βαηδ 1ε 
ραδδβ^ε ηηε ηοπδ εοπιηίθηΙοηδ « τά Ισα » βε τέίέΓε & «ή πύλ.η τοΰ Αύγουοτέως τ>. 

Εε ΟΓαηά ΡαΙαίδ δαοΓε άε Βγζαηεε 6? 

εΐίοη άε ΓεδΙ 3αδαα’αα ΤζγΙίαηίδΙέΓΐοπ ^ Βα Μα^πααΓε, δ’έΐεναηΐ α ΓεδΙ 

άε ΓΑα^οαδίέοη, Ιεδ άεαχ ροΓίίααεδ δε άΐπ§·ε3ίεηί άοηε άα εοίε άε 

ΓΑα^οαδίέοη 
Εα ροΓίε άα ΡϋίεΓ έίαίΐ; αηε ροΓίε οΓίεπΙαΙε άε ΓΑα§:οα5ί:έοη ; εΐΐε 

εΐαΐΐ; ρΓοΒαΙίΙειηεηΙ: δίΐαέε α ρεα ρΓέδ εη £αεε άε Ια ροΠε άε Μέΐεΐίοδ, 

ςαί έΐαίΐ: Ια ροΓίε οεείάεηίαίε άε ΡΑα^^οαδΙέοη 
Βεβ άεαχ ροΓίίςαεδ, δί§:πα1έδ ραΓ Ιε Βίντε άεδ ΟεΓειηοπίεδ, έΐαΐεπί- 

Πδ ραΓα11έ1ε5? Ο'εδΙ: ροδδίΜε, πιαίδ ηοπ εειίαΐη. ΡεαΙ-είΓε δ’ίηίΐεείιίδ- 

δοίεηΒϋδ εη άειηί-εεΓεΙε ροαΓ εηεΙοΓε Υήλίαχόν στοόγγυλον άε Μαυτίοε. 

ΒαΙ)αΓΐε^ άοηηε ααχ ροΓίίααεδ απε ΟΓίεηΙαίίοη άϊΚέΓεηΙε εί ΕΒεΓδοΙί^ 

δειη1)ΐ0 αάιηείίΓε Ια πιεπιε άίδροδίίΐοϋ. ΒαΙ^αΓίε δαρροδε αα’ίΐ δ’α§:ίί ά'αη 

δεαΐ ροΓί^^αε, ^α^ εοανΓαΐί ϊοαίε Ια ίαεαάε οεεΐάεηίαίε άε Ια Μα§;ηααΓε. 

II γ α Ιίεα άε Γεπ3αΓ^αεΓ, ίοαί ά’αΙ^ΟΓά, <ια6 1 εχΐδίεηεε ά αη ροΓί^^αε, 

ρΓεεέάαηί !ε §;Γαηά εδεαΙίθΓ ιποηίαηί α Ια Μα^παυτε, βε εοηςοίϊ τπαΐ. 

ϋίδροδέ αίηδί, Ιε ροΓίίςαε ααΓαίί ηιαδςαέ Ια ναε. Ό’ααίιε ραΓί, Ιε Βΐνι·ε 

άεδ ΟέΓέηιοηίεδ ηε ίαΐί ααεαπε πιεηίίοη ά’αη ροΓίΐςαε ραΓαΙΙέΙε α Ια 
ίαεαάε οαβδί άε Ια Μα^ηααΓε. Βε εΙιαρΐίΓε ίο® άίί δεαίειηεπί ςαε Ιεδ 

άί§ηΐΐαίΓεδ αΐΐεηάεηί « εη ίιαδ άε 1 εβεαΙΐεΓ άε Ια Μα^ηαατε », ΐ1 ιιε 
ραΓίε ραδ άε ροΓίίςυε. Βε εΙηαρΐίΓε 41 ^ Ρ3γ16 άα ροΓίΐςαε άε άΓοΐίε άε 
Ια Μαβ-ηααΓε, δε ρΓοΙοη&εαηί εη άίΓεεΐίοη ά’αηε ροΓίε άε 1Άα§:οα3ίέοη, 

ε*εδΙ-α-άίΓε, άαηδ Ια άΐι-εείΐοη άα εοαείιαηί. Ογ, αη ροΓίΐςιαε, ρ^αςέ 

άεναπί ΓεδεαΙίεΓ άε Ια Μα&ηααΓε εί οοανΓαηί Ια ίαεαάε οαεδί άε Γέάί- 

Ηεε, ααΓαίί έίέ οπεηίέ ηοΓά-εαά, 
Β*εηιρεΓεαΓ ηε ρέηέίΓαΐί ραδ ΙοαΐοαΓδ α Ια Μα^πααιε ραΓ Ια ^ιαηάε 

ροΓίε οεεΐάεηίαίε εί ραΓ 1ε 3αΓάίπ. ΤΓέδ δοανεηί, ί1 εηίΓαΐί άαπδ Ια δαίΙε 
ραΓ αηε ροΓίε, ρεΓςέε άαπδ 1ε ίΙαπε δαά άε 1’έάίίίεε, ροΓίε δίίαέε νιαί- 

1 Τ1ι. Οοηί. 124, 328 - 239· 
* Τοπδ 165 ίοροβΓβρΕεδ άη ΟΓαηά ΡαΙαίδ οηΐ αάπιΐδ Ια δΐίτιαίιοη άε Ια 

ΜαδπαπΓε α ΓεδΙ άε ΕΛαβοηδΙέοη. Οί. Μοι-άίιηαηη. Εδηιπδδβ ίορο^Γα* 

ρΐιίςηε άε Ορ., Εϋΐε 1892. ρ. 64 ; Ι. Β α α γ ί ε, Βε ΡαΙαίδ ίηιρβηαΐ άε Οοη- 

δίαπίίηορίβ εί δεδ αΒοι-άδ... Ρ&γΒ ι86ι, ρ. η6; ΕΒεΓδοΙΐ, Εε Οπαηά Ρα- 

Ιαΐδ... ρ. 73 5 Β· !’'· Βίεΐίαεν, Β}'ζαηί1ηα 1 (81 ΡεΙεΓδΐιοηΓ^, 1892), ρ· Ι2ΐ. 
* ΟβΓ. 1-2, 37" 38- Βε ίεχίε Ηίί^ΐεηχ ηε άΐΐ ηηΐΐεηιεπί ςηε Ια ροΓΐε άε 

ΙΆηεοηδΙεοη (ροπίε άη ΡϋίεΓ) έΙαίί ηηε ίδδηε άε Ια Μα^ηαηΓβ δηι* Ια ρΙαοε 
άε ΓΑηεοηδΙέοη : 11 ίηάίςηε δΐιπρίεηίθηΐ ςηε 1ε ροΓΪίςηε άΓοΙΐ άε Ια Μα^ηαηΓε 
80 ΐΓοαναΐΙ άαηδ Ια άΒεεΐίοη ά'ηηβ άεδ ροΠεδ άε 1Άα|ζοηδ£εοη, αρρεΙέε ροΠε 

άη ΡΙϋεΓ οη άε Ρίηδοδ, εί δ&πδ άοηίε, ςη’ίΐ Γεΐοί^ηαίΐ ΙαάίΙε ροΠε. 

* Εδΐιαι-Ιε, Εε ΡαΙαίδ ίηιρέηαί, ρ- 189 εΐ ρΐαη. 

5 ΕΐιεΓδοΙΙ, Εε ΟΓαηά ΡαΙαίδ, ρ. τι εί ρΐαη. 

6 ΟβΓ. ΙΒ ΙΟ, 545· 

"· ΟβΓ. Β 41 5 2Ι4· 
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36ΐηΙ)ΐΕΐ3ΐ6ηΐ6πί: ά^ηδ Γπχε άε \ά ρΒδδεΓεΙΙε. Οοηιηιε Ιεε άίδ'πίίαίΓεδ 
αίίεηά&ΐεηΐ: αιι ΐ3&δ (Ιε ΓεδααΙίεΓ άε Ια ίαεαάε οεείάεηίαίε Ιε πιοπιεηΐ 
ά’έίΓε ίηνίΐέδ α ρέπέίΓεΓ άαηδ Ια δαίΐε, ΓεηιρεΓειίΓ η’αναίΐ ραε αίπδϊ α 
ΐΓανεΓδεΓ ΙειιΓδ ταη^δ^ δοηνεηΐ: αηδδί, ί1 ιεπίΓαίΙ; άε Ια Μα§^ηαιΐΓε αυ 
ΟΓαηά ΡαΙαίδ ραΓ οεΐϊε πιέπιε ροΓίε ηιέΓΐθίοπαΙε^. ΥεπαπΙ: θα δαίοη 
θ’ΟΓ, οα γ ΓεηίΓαηΙ:, ϋ είαιΐ ρΙαδ εοαΓί; ροαΓ ΓειηρεΓεαΓ θε ραδδεΓ ρατ 
Ια ραδδεΓεΙΙε εί: θ’εηΙ;Γ6Γ α Ια Μα§ηααΓε, οα θ’εη δοΓίτΐΓ, ραΓ αηε ροΓίε 
ηιέπθίοηαίε, δίΐαέε α ρΓοχίτηίΐέ θε Γαΐ^δίθε θα ΐΓοηε. Μαϊδ, ΙοΓδ^αε 
Ι’επιρεΓεαΓ δε τεαθαίΐ; α Ια Μα§:ηααι·ε ραι 1ε ΙποΗπε θεδ ΟαηθίθαΙδ οα 
ςιαε, θε Ια Μα£:ηααΓε, ί1 θεναίΐ: ραδδει ραΓ 1ε ΙπεΙΙπε θεε ΟαηθίθαΙδ 
ροαι §·α0η6Γ Ια Οΐιαίοέ, ί1 έΙαίί; ρΙαδ εοαΓί ροαΓ Ιαί θε ρέηέίΓεΓ θαπδ Ια 
Μα&ηααΓε ραΓ 1ε ]αΓθΐη εί Ια ροΓίε οαεδί οα θε δΟΓίΐΓ θε Ια Μα^ηααΓε 
ραΓ Ια ροΓίε οαεδί εί 1ε ]αΓθΙη. Ο’εδί θε εεΐίε αΓΟοηδΙαηεε θοηί Ι^αΙιαΓίε 
πε δ’εδί ραδ τεηθα εοηιρίε. 

Αίηδί, Ιεδ δεαΙδ ροΓίίςιαεδ πιεηίΐοηηέδ δοηί εεαχ ςαί, θεδ θεαχ 
εχίΓέηιίίέδ θε Ια ίαεαθε οαεδί, δε ρΓθΙοη§·εαΙεηί εη θίΓεείίοπ θε Γοαεδί. 

θεδ ροΓίιςαεδ έίαΐεηΐ ^ θεαχ έία§·εδ, οα, ίοαί αα ηιοίηδ, 1ε θεδδαδ 
86Γν&ίί θε ρΓοτηεηοΐΓ, δείοη ίοαίε νΓαίδεηιΙ^Ιαηεε, 

ϋεναηί Ια ίαεαθε οεεΐθεηίαίε θε Ια Μα§·ηααΓε, θε ποπιΙίΓεαχ ίεχίεδ 
δί§·ηα1εηί Γεχίδίεηεε θ’αη ειηρΙαεεπιεηί ρΐαηΐέ θ’αΓί)Γεδ, αρρεΙέ: τό άνα- 
δενδράδων τής Μανναύρας^ οη, ρΙαδ δίηιρΙεπιεπί: τό άναδενδράδιον*. 

Οεί ειηρΙαεεπιεηί, ςαε Ιεδ ααίεαΓδ ιηοθεΓπεδ αρρείΐεηί Ιβ ^ανάιη ά$ Ια 
Μαρηαητβ, η’έΐαΐί, εη τέαΐΐίέ, ςα’αηε δίπιρίε αΐΐέε, ΐ3θΓθέε θ’αΓΐ)Γεδ θε 
εΐιαςαε εόίέ, εοπιπιε 1ε ρΓοανεηί Ιεδ ίεχίεδ δαίναηίδ. 

Ι^ΟΓδς,α’αρΓέδ ΙβαΓ ηιαπα§·6 ΓεπιρεΓεαΓ εί ΓΙιπρεΓαίπεε δε τεπ- 

θαΐεηί α Ια Μα§:ηααΓε, Ιεδ Γπίΐίείεηδ θεβ ίαείίοπδ πιοηίαιεηί δΠΓ θεδ 

ί)αηεδ, θχδροδέδ θε εΐιαςαε εόίέ θε ναηαάβηά7'αάίοη, ροαΓ αεεΙαπιεΓ Ιεδ 

ηοανεααχ δοανεΓαΐπδ®. Μοηίέδ δαΓ θεδ όαηεδ, θΐδροδέδ Ιε 1οπ§· θ’αηε 

αΐΐέε θε ^I^α^αε εόίέ, Ιεδ ΓπΙΙίείεπδ ροαναΐεηί αεεΙαπιεΓ θε ρΓέδ 1ε εοαρίε 

ίπιρέΓίαΙ α 5οη ραδδα§·ε. II η’επ ααΓαίί ραδ έίέ θε πιέπιε, δί Ιεδ 1>απεδ 

αναίεηί έίέ θίδροδέδ θε εΐιαςαε εόίέ θ’απ ΙαΓ^^ε ^αΓθίπ. Ι,ε εοαρίε ίπιρέ- 

^ €6γ. π, ΙΟ, 545 ; ΐ5ι 5^7- Ιν&ΒαΓίε, ορ.οίΐ., ι88. ϋ’αρΓέδ Γέίί- 

ςηείίε, Ιεδ θϊ^πίΙ&ίΓεδ η’έίαΐεηΐ ίηίΓοθαΐίε ς,ηε ΙοΓδςηβ ΓΕπιρεΓεαΓ 36 ίΓουναίί 

θεία θίΐηδ \ά δ3ΐ1ε ( Οί. Ε & & γ Ι ε 189, η. 2 ). 

2 06Γ. II, 15, 57°’ ΑρΓέδ Ια Γέοερίίοη α Ια Μ&§:π3.υΓε, Γειιιρ6ΓειΐΓ Γενίβηί 
313 θΓ3ηά Ρ3ΐ3Ϊδ, μνοτιπώς δι' ης και άνήλϋον όδον. 

3 ΟοΓ. I, 39. 201 ;.Ι, 41. 215 ; Π, 15. 58ο. 

4 06Γ. I, 39. 201 ; I, 41. 215 ; Π, Ι5. 57ΐ, 574- 584. 595· 

3 ^ε^. I, 39. 201. 

Γΐαΐ δαίί αηε νοίε ηείίεηιεηί θέΐίηιίίέε, εοπιπιε αηε αΐΐέε, εί ηοη αη 
να§·α6 επιρΙαεεπιεηί ρΐαηίέ θ’αΓΒΓεδ, εοπιπιε αη ^α^θίπ. 

Γ^ε εΙιαρίίΓε 41 θα ΜνΓε I θα ΙίνΓε θεδ ΟέΓέπιοηΙεδ ίΓαίΙε θα 
εοαΓοηπεπιεπί εί θα πιαΓία§·ε θ’αηε ίπιρέΓαίΓΐεε. Ο’εδί ίπεοπίεδίαΒΙε- 

πιεηί αη ίεχίε αηείεη, πιαίδ αδβεζ εοπίηδ. Ι,ε εοαρίε ίηαρέπαΐ δε ίεηθ 
θε ΓΑα§·οαδίεα5 α Ια Μα§·ηααΓ0, ιπαίδ, δείοη Ι’έίιςαείίε Ιγζααίίπε, εη 
θεαχ εοΓίέ§·εδ θΐδίιπείδ. Ι,’επιρεΓεαΓ, ανεε Ιεδ θί§·ηίίαίΓε3, δαίί Γΐίΐηέ- 

ταίΓε ηοΓπιαΙ εί ραδδε ρ&Γ Ια Μαίπ θ’ΟΓ, ΓΟποροθίοπ, 1ε ΟοηδΐδίοίΓε, 
Ιε ΜαΙίΓοη θβδ Οαηθίθαίδ, Ιε ίΓίεΙΐηε θεδ Οαπθίθαίδ, ΙεβεαΙίεΓ πιεπαπί 
α Ια ίεΓΓΕδδβ θε Ια ΜαβηααΓε. ΑΓΓίνε Ια, 1ε εοΓίέβ^ε §α§ηε Ια Μα^πααΓε, 

αεείαηιέ ραΓ Ιεδ ίαείΐοπδ, δαΓ δοη ραδδα^εΐ Όε ΓεδεαΙίεΓ ρΓβείίέ α Ια 
Μα§:ηααΓε, Ι’ίίίπέΓαίΓε εδί ένίθεπιπιεπΐ εεΐαί θα ίεχίε ρΓέεέθεηί, θα 
εΙιαρίίΓε 39 ΙνίνΓε I. Ι,’επιρεΓεαΓ ίΓανεΓδαιί 1ε ^αΓθ^η, ςαί δ’έίεηθαΐί 
θεναηί Ια ίαςαθε οαεδί θβ 1’έθίίίεε, εί ρέπέίΓαίί θαπδ Ια δαίΐε ραΓ Ια 
δταηθε ροΓίε οαεδί. 

ϋε δοη εόίέ, 1’ίηιρέΓαίΓίεε, ανεε δεδ θαπιβδ θ’ΙιοπηεαΓ, δε ιεηθ θε 
ΙΆα§:οαδίθυ5 α Ια Μαβ^ηααΓβ ραΓ Ια Μαίη θ'ΟΓ εί Ια ραδδεΓεΙΙε, γέφυρα^, 

δίίυέε θαπδ 1ε νοίδίπα^ε θε ΓΟαίοδ, ε’εδί α θίΓε, θαπδ Ιε ρΓοΙοπξ-εηιεηί 
θεδ ραδδα^εδ θα βεί^ηεαΓ ®. Ιν’ίίίπέΓαΐΓθ, δαίνί ραΓ 1’ίπιρέΓαίΓίεε, εδί 1ε 
δαχναπί: βΐΐε α ίιανεΓδέ Ια Μαίη θΌΓ εί ΓΟηοροθίοη, ροαΓ θεδοεηθΓε 
αυ ΟοηδΐδίοίΓε; πιαίδ, θα ΟοηδΐδίοίΓε, αα Ιίεα θε ^α^ηεΓ ραΓ Ιε ΜαΙεΓοη, 

1ε ΐπεΙίπε θβδ Οαηθίθαίδ, εΐΐε α ραδδέ ρατ Γέ^ΐίδε θα 8εί§·ηεαΓ, ροαΓ 
Γε]οίπθΓε Ιεδ ραδδα^εδ θα δεί^ηεαΓ, ςα’εΐΐε α δαίνίδ 3αδ(ΐα’α Ι’Οαίοδ. ϋε 
Ια, εΐΐε εδί ηιοηΐέε ραΓ αη εδοαΙίεΓ δαΓ Ια ραδδεΓεΙΙε, άναβάσιον τής 
γέφυρας*, εΐΐε α ίΓανεΓδέ Ια θίίε ραδδεΓεΙΙε, τράπεζα τής γέφυρας, ροπΓ 
αίίείηθΓε θε ρΙαίη-ρίεθ Ια ίεΓΓαδδε θε Ια ΜαβΊΐααΓε. ϋε οείίε ίεΓΓαδδε, 

εΐΐε α §ία§:ηέ Γαηαάβηώ'αάΐοη, ροαΓ ίαιτε δοη εηίΓέε α Ια Μα§:ηααΓε^. 

^ ΟβΓ. I, 4^· 212- 213· 

2 06Γ. I, 41, 214· 

3 ΟβΓ. Ι4Ι, 215- 

* ΟθΓ. I, 4ΐι 215 > I® ίΓ&ϊβί έίαηί εη δβηδ ΐιινβΓεβ, ΓβκοηΙίβΓ 6δΐ αρρεΙέ 

καταβάαιον ίής γεφύρας. 

® Ι3 Ρ3536Γ61Ι6 θιι ο1ΐ3ρίίΓ6 4^ π’βδί 3υΐΓβ, 3οα3 χιπ ποιπ άίίίέΓβπί, ςιΐ€ Ιε 

αζΐΡωπός άνάγων εις τον τής Μαννανραζ ήΐιακόν οϊίέ ρ3Γ 1ε ΙίνΓε θβδ Οέτεπίο- 

ηίεβ (ΟβΓ. Ιί, ΙΟ, 545 > ΙΙ. ^5. 5^7)· Ρ3ΐ3ίδ 830Γέ ΙΈπιροΓευΓ δε Γεηάαίΐ 

3. Ια ίβΓΓ383β θβ 13 Μ3^π3αΓε, ρ3δ83ηί θεναηί ΓΕ^θίδε θα δεί^ηβαΓ, 1& δα- 

οεΐΐε εί Ι’Οαίοδ ( ραδδα^βδ θα δείβπβαΓ ) ; θβ Ιέ, ϊ1 πιοηί3ίί δαΓ 1β « οτενωπός» 

ροαΓ αίίείπθΓβ Ια Ιβιταδδε. ΕΜθεηίΙίε θε οε « στενωπός ^ ανεε Ια « γέφυρα > εδί 

βνίθεπΙε, ΟΛΓ Ια ροδΐίίοη βδί ίθεπίΐςαε. Εε πιοί « στενωπός» θβδ{£·ηε απ ρ35δ32ε 

Γβ3δεΓΓέ ( Ε 31> 3 Γ ί ε Ι22 ;Ε1>εΓ3ο1ί73εί ΐ35 ) ο® β’αρρίΐςαε αθηιίΓαΙχΙε- 

ιαεηΐ έ αηε ραδδεΓεΙΙε. Οε πιοί εδί θ’αίΙεαΓδ βηιρίογε ραΓ 1ε ΕίνΓε θεδ ΟεΓε- 
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&ιηΙ:&35&άεαΓ5 εί ΗόΙθδ ιΠηδίΓεδ, ςυί άα ΐΓίαΙίηε άεδ ΟαπάίθειΙδ 

5ε τεπά^ΐεπΙ; α Ιά Μη^π^ιιγθ, οιι ςαί άε ΐ£ΐ Μ3§:ηΕΐΐΓ6 ΓενεηβίεπΙ, βρΓέδ 

ΙεαΓ ΓέεερΙίοη, αα ΐπεΙίηε άεδ Ο&ηάίάδίδ, ρ335&ίεηί ί:οιι]θϋΓ5 ρ&Γ Γαηα- 

άβηάναάίοη ηυί £ΐρραΓ3ΐΙ: αίπδί οοπιηιε ιιηε &Ι1έε, ςυ,ε Γοη δίαίν&ΐΐ, ρ1χι· 

ίδΐ ο,ιιε εοπιπιε ηη ν&§·ιιε ]&Γάίπ, (^αε Γοη ΐΓ&νεΓ33.ίί ΙΐδΓειηεηί^ 

Ι^εδ ]οηΓ3 άε τέοερίΐοη ά’&πιΐ3&533άευΓ5 & 1η Μη^ηηηΓε, οη έΐεηάηιΐ 

ΙοαΙ 1ε 1οη§· άε ναηαίβηάΓαάιοη, ηίηδί ςηε 5ηΓ Ιεδ πίΕτεΙιεδ Ιε δεηίΐ 

άε ΓεδοηΙίεΓ, ρατ Ιεςηεΐ οη ηιοηΐηίΐ; η 1η Μη§:ηηηΓε, (Ιεδ Ιηρίδ ρΓέοιεηχ Κ 

Οη ροηνηίΐ: Ιιΐεη έίεηάΓε άεδ Ιηρίδ 5ηΓ Ιε δοΐ ά’ηηε ηΐΐέε άηηε ίοαίε δη 

Ιοη^ηειίΓ, πιηϊδ οη ηε εοηςοΐί 2·αέΓε ηηε Γοη ηϊΐ έίειιάιι άεδ Ιηρίδ δΐΐΓ 

1ε δοΐ άε ΙοηΙ; αη ]ηΓάίη. Β’ηρΓβδ εε ϊεχίε, ίΐ δεηιδΙε αηε Γηΐΐέε άε 1η 

Μη§·ηηηΓε άενηίΐ δε ΐΓοανει άηπδ Γηχε πιε^ε άε 1η §^Γηηάε ροΓίε άε 

ΓεηΐΓέε άε Ιη Μηβ:ηηηΓε. Όη Ι^ηδ άε ΓεδοαίΐεΓ, εη ίηοε άε 1η ^ΤΓηηάε 

ροηε ά’εηΐΓέε άε 1η Μη§:ηηιΐΓε, ΓηΙΙέε άενηΐί δε οοηΙιίηηεΓ εη άΐΓεοΐΐοη 

άε ΓοηεδΙ:, ριοΐοηάΐεηιεηΐ: ΐαδςα’^ 1η ροΓίε άε δΟΓίΐε άε Ιη εοηΓ δϋΓ Γεχίέ- 

ΓίειίΓ. Ι.*η11έε ίΓηνεΓδηίΐ: ηίηδί, άηηδ 1;οηί:ε δη 1οη§:αεαΓ, 1η οοαΓ, εηοΐοδε 

άε ροΓίίςιιεδ. 
Ι^η άέεοΓ&ϊίοη άε ναηαάβηάΐ'αάίοη, Ιεδ ^Γηηάδ ΐουΓδ άε ΓέοερΙίοπ 

η 1η Μη§:ηηιΐΓε, άέηιοηϊΓε πεΙΙειηεηΕ ςηΜΙ δ’η^ίδδηΐί: ά*αηε ηΐΐέε εί: ηοη 
ά*αη ]ηΓά1η. Ι,^αηαάβηάΐ'αάίοη έΕηίΐ ϊΓηπδίοΓΠΐέ ρηΓ 1ε$ ΙηρίδδίεΓδ εη αηε 
1οη§:ϋε ηΐΐέε εοανεΓίε εί ίεηηέε ρηΓ άεδ ίεηίιίΓεδ εί άεδ έίοΕίεδ ρΓέαειι· 
30δ. Ι^εδ ηπιΙ^ηδδηάεαΓδ εί ΙεαΓ δηίΐε ρηδδηίεηΐ δοηδ οείίε 1οη§^ιιε ίοη· 

ηεΐΐε ά*έίοίίε ροιίΓ δε τεηάΓε έ 1η Μη§·ηηαΓ6^ 
ϋε Γπεπιε ςαε 1η ΟΙιηΙοε, Ιη Μη§;ηηηΓ0 έίηΐί ΓεΙίέε ρηΓ άεδ ρηδδη- 

§:0δ εΙενβδ ηηχ εηίεοΙιηπιεηεδ άβ δηϊηίε-δορίιίε. 

ΤαδΙίηίεη ιβΓ ηνηίί ΟΓεε άεδ ρηδδη§·ε$, τεΐίηηί 1ε ΟΓηπά Ρηΐηίδ, 

άερηίδ 1η Οΐιηίεε, ηηχ οηΐεείιηπιέηεδ άε δηίηίε δορΗίε*. Οεδ ρη5$η§·65, 

νεηηηί άε 1η Οΐιηΐοε, ρηδδηΐεηί εη ηνηηί άε 1η Μη§:ηηηΓ€, ο’οδί-η-άίΓε, 

άενηηί Ιη οοιιγ ςηϊ δ’έίεηάηίί η Γοηεδΐ άα Ρηΐηίδ. Ι,η Μη§:ηηηΓ6 άβνηίί 

άοηε 50 ΓεΙίεΓ άίΓεεΙεηιεηΐ η οεδ ρηδδη^εδ. ΟεΐΙε Ιίηίδοπ ίηΐίε, Ιεδ ρηδ- 

5η§65 νεηηηί άε Ιη ΟΙιηΙεέ εί Ιεδ ρη55η§:0δ νεηηηί άε 1η Μη^πηιίΓε δε 

ιηοηίεδ ρουτ άέδίβ'πεΓ Ια ρίΐδδΟΓβΙΙθ (}ηί, άβ Ια ϊβΓΓαδδβ άα ΡΗ&Γβ, αΙκΜίίίδδαίΙ 
α ΓβδΟαΙϊβΓ άα Βοαβοΐέοη ( ΟβΓ. I, Ι9ι ΙΙ7! ^ο, 12θ) δίέρχονται δια τοϋ οτενω- 

πον τοϋ Μονο'&ύρον και κατέρχονται τό καταβάαιον του Βανκολέοντος. ΟβίΙβ ραδδβΓβΙΙβ 

αναϊί βίβ οοπδίΓαίΙβ ρ&Γ Β&δΐΐε I, βί ΤΗβορΙι. €οπΐ. ρ. 33^ 1η ςααΐίίΐε άε « αιθέ¬ 

ριος και ήλιοβολονμενος περίπατος ςβ ηιΐί βδί εΪ£πίίϊοαίϊί. 

1 αβΓ. Π, 15, 584- 595· 

2 ^6^. II, Ι5ι 574· 

^ ΟβΓ. II, 15, 57^ 580. 

4 Ρτε^βΓ, δεΓΪρί. θΓί§, ΟΡ I, 82; Ρδ. Οοά. 135· 

Ι,ε Οταηά Ραΐαΐδ δαοπέ άε Βγζαπεε 

οοηίοηάηιεπί εί ίοηηηίεπί άέδΟΓΠΐηίδ ηηε νοίε ηπίςηε, ρεηηεΐϊηηί άε 56 

ΓεπάΓε άηπδ Ιεδ οηίεοΐιηιηέπεδ. II η^ ^νηΐί ηηοηπε ιηίδοη άε ΟΓεεΓ ηηε 

νοίε δρεοίηΐε εηίΓε Ιη Μη^ηηηΓβ εί Ιεβ εηίεεΙιηπιεηεδ, ηΙοΓδ ςηε 1η νοίε, 

ιηεηηηί άε 1η ΟΙιηΙαέ ηηχ εηίέοΙιηπιέπεδ, ρηδδηίί η ρΓοχίηιίίέ άε 1η Μη- 

β^ηηηΓε. 

ΙνηΙ)ηΓίε ^ ηάηιεί Ιίίεπ ςηε Ιεδ ρη5δη§:65, εοπάηίδηηί άε 1η Μη^ηηηΓε 

ηηχ οηίέοΙιηηιέηθδ άε δηϊηίε-δορίιίε, είηίεηί ηΐ6ηη§·6$ ηη-άεδβηδ άε ροΓ- 

ί^^αθ5, ιπηίδ ί1 άοηηε η οεδ ροΓίίςηεδ ηηε άΪΓεείίοη 5ίπ§·η1ί6Γε εί Ιεδ 

ίηίί ρηΓίΐΓ άε ΓεχίΓέιτιίίε ποΓά άη ρΓέίεπάη ροΓίίηηε, οοηνΓηηί 1η ίηςηάε 

οεείάεπίηΐε άε 1η ΐνίη§·πηηΓε, εί ρηδδεΓ άεΓΓίβΓε Ιε δέηηί. 

Ι,’εχίδίεηοε άε ρη553§^εδ έΐενέδ τεΐίηηί 1η Μη§:ηηηΓε ηηχ εηίέοΐιη- 

πιεηεδ εδί βΐηΐ^ΐίε ρηΓ άε ποηιάΓεαχ ίεχίεδ. 

ι) Ι,οΓδ άε 1η ίέίε άε ΙΈχηϊίηίίοη άε 1η δηίηίε-ΟΓοίχ^ ΓειηρεΓεηΓ 

ρηδδε ρηΓ 1η Μη§:πηηΓε εί εεβ ρη38η§:ε8 έΙενέδ, εί, ηιοηίηηί ρηΓ ηπ 

εδοηΙίεΓ εη Ιίοίδ, ρέηέίΓε άηπδ Ιβδ ςηΐβοίιηηιέηβδ άε 1η ΟΓηηάε Ε£:1ίδ6. 

ΑρΓέδ Ια οάΓέηιοηίε, ΓεηιρεΓεηΓ τεπίΓε ηη Ρηΐηίδ ρηΓ 1η ρείίίε ροΓίε άε 

1η Οΐιηΐοέ®. 

2) Ι,η ζόδίέ 30 τεηά ρηΓ Ιε Ο1ΐ5τίθ3 άε 1η ΟΗηΙαέ εί Ιε Ρηίίδ-δηεΐ'έ 

η δηϊηίε-δορίιίε ροηΐ' γ ίηίιε Ι^έηΪΓ δοη άίρί7^ίίβ 1® ρηΐΓίηΓοΙιε^ Εη 
εεΓεπιοηίε Ιεηηίηέε, Ιεδ εΙιηηιάεΙΙηηδ εί δίΙεπίίηΪΓεδ Ιη ίοηί ιηοηίεΓ ηη 

ιηίΐηίοΓίοη άη ΤΗοιηηϊίέδ (οη άυ οόίέ άη Τΐιοιηηϊίέδ) εί 1η εοηάηίδεηΐ, 

η ίΓηνεΓδ Ιεδ ρηδδη^εδ, ]ιΐ5ςη’η ]*ίηίέΓίεηΓ, ο’εδί η άΪΓ0, ]ιΐ5(3η’η 1η Μη- 

§ηηηΓε, οη Γηίΐεηάεπί Ιεδ Εεηιιηεδ άεδ άί^ηίίηίΓεδ. 

3) Υοηΐηηί εχρηΙδεΓ άε δηίπΙε-δορΐιίε ΒηΓάηδ Ρΐιοΐεηδ, ςηί δ’γ έίηίί 
Γβ£υ§:ιέ, άοδερίι ΒΓίη^ηδ δε τεηά άη Ρηΐηίδ η ΓΕ§:1ί3ε ρηΓ Ιεδ ρη53η§·ε$ 

εΙενέδ*. ΡηΓ Ιβδ ρηδδη^βδ εΙενέδ, ΒΓίη§^ηδ δ’εδί ένϊάεπιπιεηί τεηάη άηηδ 
Ιεδ οηίέεΗηΓπεηεδ, ά’οη ίΐ εδί άεδοεηάη άηηδ Γέ^Ήδε. II εδί ρΓοΒηΒΙε 
(ΐη’ίΐ η άη ρηδδβΓ ρηΓ Ιη Μη^^ηηηΓθ, ρΐηίόί ςηε ρηΓ 1η Οΐιαίεε. 

> ί. Ι^αΒατίε, Ι.ε Ραΐαίδ άε ΟΡ, ρ. 84. Ι93 «1: Ρΐ^«· 
2 θ€Γ. I, 22, 125. Μέπιβ ΐίίπέΓ&ΐΓε ροαΓ Ια ίβίε άε ΓΟτίΙιοάοχίε {ΟβΓ. I, 

28, 157)· Ι^' ά’αρΓβδ αη ρΓοίοοοΙε ηοηνεαα, ΓΕιηρεΓεαι-, αρνέδ Ια οβΓέ- 

ηιοηΐε, ηιοηίαΐΐ άαπδ 1ε ηηΐίαΙοΓίοη άα ραίΓίατοΙιε ού ϋ αίίεηάαίί οε άεΓπίεΓ. 

βααηά 1ε ραίηβΓοΙιβ έίαΐί νεηα, 11 εοηάαΐδαίί ΓΕηιρεΓεαΓ εί δβδ ίηνίίέδ άαπδ 
αηε βαίΐε νοίδΐηε, οα αη τερα.δ εϊαίί δετνί. Αρτέδ 1ε τεραδ, 1 ΕπιρετεαΓ τεη- 

ΐΓαϊί αα Ραΐαΐδ ραπ Ιεδ ραδδα^εδ : απέρχονται πάλιν οΐ δεοπόται δίά τών διαβατικών 
εις τό Παλάιιον (ΟβΓ. I, 28, ι6ο ). ΕΈαιρεΓεαΓ τεηίΓβ εσαίςηιεηΐ αα Ραΐαΐδ ραΓ 

Ια ρείϊΐε ροτίε άε Ια ΟΙιαΙεβ (ΟβΓ. I, 28, 159)· 

2 ΟβΓ. I, 22, Ι27· 

* Εθγ. I, 50, 26ο - 26ι. 

δ ΟβΓ. I, 96, 439· 
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4) ΑρΓέδ ΗνοΐΓ ρΓοηοποέ ηη ά^5^οϋ^5 άαπ3 1ε ΜΕ§:πΕαΓε’, Γειηρε- 

Γευ,Γ 36 ΓΘπά ρΕΓ 16 01ιγίθ5 (1ε 1ε ΟΙίΕΐοέ Εα Ραίΐ;5-330Γέ. Ι,ε οεΓειηοηίε 

Ιεηιιίπεε ε Γέ^Ίΐεε, ΓειηρεΓειίΓ ηιοηΐθ ρεγ ΓεΒΟΕίίει (1ιι ηιίίΕίοΓίοη (Ιαηε 

1ε5 ΟΕΐεοΙιιιπιέηεΕ, Ί’ού, ρΕΓ 1ε3 ρΕ85Ε§·ε3, 11 ΓεηΐΓβ 3Εη3 ροηιρε άμ 

ΟΓΕπά ΡΕΐΕί3. Ι,’ειπρειεαΓ ε <34 ΐΓεΕ οεΓ^Εΐηεπιεηί ^Ε§·η€Γ 1ε ΜΕ§τπΕαΓε 

ΡΕΓ 1ε3 ρΕ33Ε£·ε5. II 051 ρεπ ρΓΟ^Ε^Ιε ςα’ϊΐ εΙι βαΐνί 1ε5 ρΕ53Ε^ε5 ^υ8^α*Ε 

1ε ΟΙίΕΐεέ, εε ςιή Εΐ1οη§:εΕίΐ: 1ε ΐΓΕΐεΙ:. 

5) 1,οΓ3 άη ΒΕΟΓε ίΐα ρΕίπΕΓοΙιε Τ11έορIΊνI3■^ί€^ ΓεηιρεΓειίΓ εε τεικί 
Εχιχ οΕΐέεΙιιιπιεηθβ άε δΕίπίε-δορΙιΙε ρεγ 1ε ΜΕ^^πΕαΓε εΐ 503 ρΕ55Ε§:ε5. 

ϋε εε ηη! ρΓέεέιΙε, II Γέ3α1ίε ςυε, ροπΓ 3ε τεηθΓε άα ΟΓΕπά ΡεΙεΙβ 

Ευχ εΕίέεΙιυΓπέηεΒ, οη (ΙενΕΐΙ ά’Ε^ΟΓύ ΐΓΕνεΓΕεΓ 1ε ΜΕ§^ηΕυΓ0, ΕΥΕΠί άε 

3’εη8^Ε§·εΓ άΕΠ5 1ε3 ρΕ83Ε§:ε3. Ιην0Γ30ηιεη1:, ροιίΓ 8ε τεπάΓε θεβ εΕΐέεΙιιι- 

πΐθηε3 Εΐι ΟΓΕπά ΡεΙε15, οη (ΙενΕΐΙ: (1*Εΐ)0Γά 5ΐα1νΓε Ιεδ ρΕ55Ε§:ε8, ευεπΙ 

ά’ΕΓΓίνει Ε 1ε ΜΕ^ηΕαΓθ. Ι,εε ΙεχΙεδ 1η(11ςαεηε δΐηιρίεηιεηΐ; Ιε ΐΓ3νεΓ5έε 

(Ιε 1ε ΜΕ§:ηΕΐΐΓε. Αιιεαη ηε άΐί (ΐυ,ε 1’οη ιηοηίΕί: ά’Ε^ΟΓά ρεγ αη εβοΕίΙεΓ 

Εΐιχ έΐΕ§·08 δΐιρέΓίειίΓδ άε 1ε ΜΕ§·ηΕαΓε, ευεπΙ (1ε 5’εη§·Ε§τεΓ (ΐΕΠδ 1ε$ 

ΡΕ3δΕ§·εδ, εοηιιηε 1ε δυρροδε Ι,Εΐ^Εηε^ 

Ι,Ε ΙΐΕΐδοη άε 1ε ΜΕξΠΕίίΓε ΕΥεε Ιεδ ρΕ55Ε§εδ γεπΕπί: (1ε 1ε ΟίΐΕΐοέ 

δε ίαίδΕίΐ ϊΓεδ δίπιρίεπιεπΐ. 

Οη Ε εοηδϊΕίέ Γεχΐδίεηοε (3ε ροΓίΐί^αεδ, ρΕΓίΕηί: εη (ΙίΓεεϋοη (1υ 

εοιιεΙίΕπΙ άεδ άεηχ εχϊΓέηιίΕέδ (3ε Ιε ίΕςΕάε οεείάεηίΕίε (3ε 1ε ΜΕ§:ηΕΐΐΓε. 

Οπ Ε να Εαδδί ςαε 1ε ροΓϊί(ΐαε 4ε (ΐΓοίΐε, οα ροΠίςαε ηοΓ(3, (^αΐ ρΕΓϋΕίΐ 

(3ε ΡεχίΓέπιΙΐέ ηθΓ(3 άε 1ε ίΕςαάε ΟΓίεπίΕίε άε Ιε ΜΕ^ΠΕαΓε δε ρΓοΙοη* 

δ^εΕίί: Εα εοαεΙίΕπΙ, εη άίΓεοΐΙοη ά’αηε ροΓίε άε ΓΑα§·οαδ£έοη. άΐίιε ροΓίε 

άα ΡίΙίεΓ^, 0ε{:ϋ6 ίηάίοΕίΙοη άα Ι^ΙΥΓε άεδ ΟέΓ(έιηοη1εδ π’ε ρΕδ έΐέ άοηηέε 

5ΕΠ5 ΓΕΙδΟΠ. 

Ι,ε ροΓίίςαε άε άΓοίίε, εη άίΓεείΙοη άε ΓΑαβ^οαδίέοπ, άεγΕίί: ηέεεδ- 

δΕίΓεπιεηΙ; Γε]ο1ηάΓε Ιε ροΓίίηαε, ςαΐ 1οη§·εΕίί άα οόϋέ άΓοίΐ 1ε Μέδέ 

ηιεπΕΠί άε 1ε Οΐιαίοέ Εα Ρα1ΐ5-8ΕεΓέ, εη αοπΙοαΓΠΕπΙ 1*Αα§^οαδΙέοη. 

Ιν’έί;Ε§:ε δυρεΓίεαΓ άα ροΓϋϊς^αε, νεπΕπί άε 1ε ΜΕ§:ηΕαΓε, άεΥΕΪί; άοπε 

άέΙΐοααΙιεΓ άΕΠδ Ιεδ ρΕ53Ε§ε8, χηέπΕ^έδ Εα-άεδδαβ άα ροΓϋί(ΐαε νεπΕπί άε 

1ε ΟΙίΕΐοέ. Ο’εδΙ άοηο ρεγ ΓέίΕ§:6 βαρέΓίεαΓ άε 8οη ροΓίί(3αε άε άΓοίϋε, 

ειι (ΙίΓεοΙίοη άα οοαοΙίΕηϋ, (^αε 1ε ΜΕ^πΕαΓβ 3ε ΓεΙίΕΐΙ; επχ ρΕδδΕ^βδ 

νεπΕηΙ: άε 1ε 01ιε1ο6. 

ΑρΓέδ ευοΙγ ΐΓΕΥεΓδε 1ε ΜΕβ^πΕαΓθ, οη εη δΟΓίΕΐΙ: ρεγ αηε ροΓίε 

1 α6Γ. Ιί, ΙΟ, 547 -548. 
2 ΟβΓ. II, 38, 635· 
^ Ιν&ί3&Γί:ε, Ι-·ε Ρβΐίΐΐβ (Ιε ΟΡ, ρ. 84 εΐ ΐ93· 
^ 06Γ. ί, 41. 214- 
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οοοίάεηΕαΙε 5αΓ Ιε βεαίΐ (:ηονλπιτον); πιε15, Εα Ηεα άε άεδοεηάΓε Γθ30Ε· 

ΙίεΓ δίΐαέ άβΥΕπί Ιε δεαίΐ, οη ρΕδδΕίΙ: άε ρΐΕίη-ρίεά ε ΓέΐΕ§·6 δαρεΓίεατ 

άα ροΓίΙςαε άε άΓοΙίιε, έΐ:Ε§·0 (^αΐ 3ε ίΓοανΕΐί; Εα ηΐνεαα πιεπιε άα βεαίΐ. 

Εη δαΙγΕΠί: αεί έ(;Ε§:0 δαρεΓίεαΓ, εη άίΓεοΗοπ άα οουοΙίΕπί, οη εγγΙυεΙΙ: 

Εαχ ρΕ85Ε§:ε5, υοπεπΙ άε 1ε ΟΙίΕΐοέ. Εε ^οη^1;^οη άεδ ρε33ε^65, νεπΕηϋ 

άε 1ε ΟΙίΕΐοε, Ενεο Ιεδ ρΕ85Ε§:ε3 νεπΕπί άε Ιε ΜΕ§·πΕαΓθ, δ’έΐΕΐ^ΙΙδδΕίί; ε 

ΙΐΕαίεαΓ άε 1ε ΜΕ^ηΕαΓε; άέδ ΙοΓδ, Ιεδ άευχ ρΕ3δΕ§·ε5 δο οοηίοηάΕίεηΐ 

εΐ δαίγΕίεπί Ιε πιεπιε 1:ΓΕεθ 3α5ςα’Εαχ ΟΕϋέοΙιαηιέηεδ. 

Οη Ε να (ΐαε Ιεβ ρΕδ3Ε§·63, νεηΕΠϋ άε 1ε 01ίε1ο6, είΕΐεπί ηιεπΕ^έδ 
Ε ΓείΕβ-θ δαρέπεαί' άεβ ροΓίΙςαεδ, ςαί ΙΐΟΓάΕΐεπΙ 1ε Μέδέ, οοηάαΐδΕΠί 
Εα Ραίίδ'δΕΟΓε εη οοπίοαΓΠΕηί; ΓΑπ^οαδΙέοη. Οη ε να Εαδδί ςαε ο’εδΙ; 

ΡΕΓ 1ε ΤΙιοπίΕΪίέδ, ααε Ιεδ ρΕδδΕ&εδ δβ τεΙίΕΐεπΙ: ειιχ οΕίέοΙιαπιέηεδ. Ογ, 

1ε ΤΙιοπίΕΪΐέδ, οοπίί§:α Εαχ οΕΐέοΙιαπιέπεδ, έΐΕίϊ δίΐαέ ε ΓΕη§:1ε ηοΓά-εδϋ 
άε ΓΑα8:οαδϋέοη εί δΕ ί^ςΕάε οεοίάεηίΕίε άοηιίηΕΐ^ ΐΕάίίε ρΐΕοε. Εε Τ1ιο· 
ηΐΕΪίέδ 50 ΐΓοανΕΐΙ άοπε δυτ 1ε εδιέ ^^ι^εΐιε άε 1ε Μέδέ, ηιεπΕΠί άε 1ε 

ΟΙίΕΐεέ Εα ΡαΙίδ-δΕειέ, εη εοπΙοαπίΕπί ΓΑα§·οα5ΐέοη. ΡοαΓ ΕΐΙεΐηάΓε 1ε 
ΤΗοπίΕΪίέδ, Ιεδ ρΕ3δΕ§·ε5 άενΕΐεηΙ άοηε ηέεεδδΕίΓεπιεηΙ: ρΕδδεΓ Εα-άεδ· 

δαδ άε 1ε Μέδέ, ροαΓ τείοΐπάΓε ΓέίΕ^ε δαρέΓΪεαΓ άεδ ροπίηαεδ, ςαί 
Ιοη^εΕίεπΙ: ε ^ΕυεΙιε 1ε Μέδέ. 

ΕΕί^Ε^ιε^ ηΐΕΐ8:Γέ ΓοηεηίΕίίοη ίπΕάηιίδδίΜε ςα’ίΐ Εΐίηΐ^αε Εαχ ρΕδ· 

δΕ^εε, Ε ρΕΓίΕΐίεηιεηί εοπιρπδ, ςα*έ αη ροΐηΐ: άοηηέ, εεδ ρΕδ3Ε§·08 άε· 

ΥΕΐεπΙ £θΓηΊ0Γ αηε δΟΓίε άε ροη£ Εα-άεδδαδ άε 1ε Μέδέ. Εε ΙΐΕίδοη εηίΓε 
ΓέΐΕ^ε δαρέΓίεαΓ άα ροΓίΐί^αε άε άΓοίΐε εί; Γέ£Ε0·0 εαρέΓίεαΓ άα ροΓI:ί^α0 

άε 0ΕαεΗε ευειΓ Ιίεα, δβηιΐ^ΐε-ί-ΐΐ, ε ΙΐΕαίεαΓ άε 1ε ΜΕ^ΠΕαΓε, ε ρεα ρΓέδ 
εη £Εεε άε 1ε ροΠε άε ΓΑα^οαδίέοη, άίΐε ροΓίε άα ΡίΙίεΓ. Οη ρεαΐ δαρ- 

ροδεΓ (ΐαε, ροαΓ δοαίεηΐΓ Ι’εδρέεε άε ροηί: ΓεΙίΕπΙ: Ιε ροΓίίςαε άε άΓοίίε 
Εα ροΓίίςαε άε ^ααοΐιε ρΕΓ-άεδδαδ 1ε Μέδέ, οη ΕΥΕίί άα ρΐΕοεΓ αη δοΙίάε 
ρίΐίετ Εα ηιίΠεα άε 1ε πιε; αε 56ΓΕΪί: ε 1ε ρι-έδεηεε άε εε ρίΙίεΓ ςαε 1ε 

ροΓίιε οΓίεηίΕίε άε ΡΑα^^οαδίέοη άεντΕίΐ: 5οη ηοη·ι. 
Εη Ι^Γεί, ΡΕΓ Γέί:Ε§:ε δαρέΓίεαΓ άα ροτίιίςαε ηοΓά, ρεγΙεπΙ; άε 1ε 

ΜΕδ'ΠΕϋΓε εη άίΓεείίοη άε 1ε ΟΙίΕΐεέ, ε ΤεπάιοιΙ: πιεπιε οα ίΐδ ραδδΕίεπϊ 

Εα-άεδδαδ άε 1ε ταε, ροπΓ Εΐΐετ Γε]οίηάΓε Ρέΐ:Ε§·6 δαρέΓίεαΓ άα ροΓΐΙςαε 

Ιοη^εαηί; ε ^Εαείιε Ια νοίε ραΐ^ΐΐςαε, οπ Γε]οί^ηΕί1; Ιεδ ρΕδ5Ε§:63 νεπΕΠί 

άε 1ε ΟΙίΕΐεέ. Εε οοηγ οεείάεηίΕίε άε 1ε ΜΕ§ηΕυΓ6 ΕΥΕίί: εβΓίΕίπεπιεπΙ: 

αηε ίδδαε δΠΓ ΡεχίέΓίεαΓ ίδδαε δ’οανΓΕΠί εαΓ Ιε ταε, Ιοπ^εΕΠί; εχίέ- 

ΓΪεαΓεπιεηί; 1ε Πεπο εδΐ άε ΓΑαβΌαδΙέοη εΐ, νΓΕίδεηιΙ^ΐΕ^Ιεηιειιϋ, ε ρεα 

ΡΓέδ εη ΐΕοε άε Ιε ροΓίε άα ΡίΙίεΓ. Αρτέβ ευοιγ ρΕδδέ αα-άεδδαδ άε 1ε 

^3. Εε1>εγ16, ορ,οΐΐ., ρ. 84. 
* ηα’ίη(3ί<ϊα6 1& ρΓέδεποε ά’αηε εοιίΓΐε (Ι&η,δ οεΐϋε οοιιγ. ΟεΓ. ί, 4>' 215. 
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Γαε, ΐ€3 ρεΐ353§·65 3ΐιίν?ιί£ηί; Γέΐ;&§·£ 3ΐιρέΓί6ΐΐΓ άιι ροηίςιιε, Ιοπ§:63ηΐ β , λ 

§·3υθ1ΐ6 13 Γ116 €11 άίΓεοΐίοΠ άη Ρΐΐίί5·δ30Γ€. ΑΓΓΪνε 3 1ΐ31ΐί;611Γ άιι ΤΗο* 

Π1&Ϊ163, υη 65€3Η0γ €η ΐ)οί3 ρ€ηη6ΐ;ΐ3ίί: ά6 ιηοη1:€Γ (ΐ€ Γέ{:3§·6 βυρέπειίΓ 
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ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΟΣΟΦΟΥ 

*Ως χοινότης εκ προσώπων φυσικών άποτελεσθεΐσα ή μονή του Φιλο¬ 

σόφου, κατά τον μακραίωνα βίον αυτής εύ?ι.όγως εγνωρισε ποίκιλας τυχας. 

Εις τούς κό?.πους ιστορικού γεωνραφικού χώρου ί^ρυΟεϊσα ήκολοΰθησε 

μετ* αυτού κοινήν ιστορικήν πορείαν και τύχην, από των βαρβαρικών επι¬ 

δρομών καΐ Αναστατώσεων, αϊτινες εσημειώθησαν δλίγον Ινωρίτερον τής 

ιδρύσεως αύτής και διήρκεσαν αιώνας ολοκλήρους, μέχρι τής πτώσεως τής 

Ιλληνικής μεσαιωνικής αυτοκρατορίας εις χεΐρας τών σταυροφόρων τής 

Δύσεως, κατά τάς άρχάς τού ΙΓ' αΙώνος καΐ μέχρι τής άναπτΰξεως καΐ τής 

ακμής τού Ιν Μυστρί δεσποτάτου τού Μορέως, έν τέλει δε μέχρι τής Άλω* 

σεως τής βασιλευοΰσης εις τούς *Ασιάτας κατακτητάς και πέραν αύτής διά 

μέσου τών χρόνων τής δουλείας είς τούς βαρβάρους μέχρι τής Ιθνικής άπο· 

καταστάσεως. Τά είδικά γεγονότα δ'μως, τά χαρακτηρίζοντα τήν Ιστορικήν 

ζωήν τής προκειμένης χριστιανικής Αδελφότητος έν μέσφ τής πολυκυμάντου 

ζωής τής χερσονήσου, καλυπτόμενα άπό χρόνου μακρού ζοφώδη περίοδον, δεν 

επιτρέπουν τήν παρακολοΰθησιν τής διαγραφείσης πορείας τού ιδρύματος εις 

τάς χαρακτηριστικάς τού άναπτυχδέντος βίου λεπτομερείας. Διότι Ιλλειπει το 

σύνολον τών διαφόρων περιστατικών, τών τε γενικωτέρων καΐ τών έπΙ μέρους, 

δι* ών Μ ήτο δυνατόν νά Ιρευνηδή και άναπαρασταθή ό ιστορικός βίος τής 

μονής. Διά τούτο άρκούμεθα νά εΤπωμεν, δτι ή μονή επιζήσασα τών πολλών 

και έν πολλοϊς δυσερευνήτων έδνικών δοκιμασιών, μετέσχε τών ποικίλων τού 

έθνους περιπετειών, ανέπτυξε τήν δυνατήν άντίδρασιν κατά τήν διαδραματι- 

σιν αύτών καΐ έπέζησεν αυτών- 

"Οταν ή μονή ιδρύετο, ή Πελοπόννησος έτέλει ηνωμένη μετά τού θέμα¬ 

τος Ελλάδος^ πιθανώτατα, μετ’ αύτής δ* ήκολούθει κοινήν πορείαν. Βέβαιον 

1 Ν. Α. Βεεβ, Ζιιγ δΐ^ιΠΙο^τίΐρΙιίε άετ Βγζαπάπΐδοΐιεπ ΤΗεπιεη Ρείο- 

ρκ)ηηε3 υηά Ηε11&5, « Βυζαντινά Χρονικά » ( Πετρουπόλεως ), τόμ. ΚΑ' (1914 ), σελ. 
214 κέξ. Α. Κ,αηιδαιι,ά, Ι^’ειηρΪΓε Οτεο άη βϊέεΙε, Παρίσιοι 1870, σελ. 

198. ΑηΙ. Βοη, Ι.·ε Ρείοροπηέδε Βηζ&πίίη ίυδρτι’εη 1204, Παρίσιοι 1951, σελ. 

91. Διον. Α. ΖακυΌηνοΰ, Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέσεως καΐ της 
επαρχιακής διοικήσεως έν τφ Βυζαντινφ κράτει, « Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών», τόμ. ΙΖ' (1941), σελ. 248 -252, τόμ. ΚΑ' (1951), σελ. 184-188. 
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είναι δμως, δτι εις μίαν εποχήν ρευστότητος, λόγφ τής καθόδου σύμμεικτων 

λαών εν Πελοποννήσφ, ή μονή είχε νά διαδραματίστ] εις τήν έφε|ής δημιουρ- 

γηθεΐσαν καταστασιν σημαντικόν ρόλον εις τήν θρησκευτικήν καΐ πνευματι¬ 

κήν ζωήν τής χώρας. Όπλισθεϊσα μέ ηθικά εφόδια από αυτής τής ιδρΰσεώς 

της, είχεν έν πρώτοις νά προσφέρη τάς υπηρεσίας αυτής χάριν τής νέας θρη¬ 

σκείας, συντελούσα εις τήν έδραίωσιν και Ι'ξάπλωσιν αυτής εις τήν εγγύς τού 

ευαγούς τούτου οϊκου ορεινήν χώραν, διότι είναι γνωστόν, δη ή συντηρητι- 

κότης των κατοίκων τής κεντρώας Πελοπόννησου δεν παρέσχεν έδαφος πρόσ- 

φορον εις τήν άπρόσκοπτον υποδοχήν και ταχεϊαν διάδοσιν τής νέας θρη¬ 

σκείας είς τήν ύπαιθρον, ιδίρ μάλιστα μεταξύ των νεωστι εγκαθισταμένων 

βαρβάρων κατοίκων. ’Απόδειξις τούτου είναι, δτι κατά τούς χρόνους τής 

ίδρύσεως τής μονής Φιλοσόφου 6 δσιος Νίκων δ « Μετανοείτε », περιερχό- 

μένος τάς άρκαδικάς και λακωνικός πόλεις καΐ χωρία, Ικήρυσσε τό εύαγγέλιον 

τού Χριστού ’ προ σύμμεικτων, ενεκα των προσφάτων βαρβαρικών επιδρομών 

πληθυσμών®, σκοπίμως δέ τό κράτος ίδρυεν δχυράς μονάς χάριν τής χρι¬ 

στιανικής θρησκείας®. Ή άκτινοβολία μιας πατριαρχικής καΐ σταυροπηγια¬ 

κής μονής είς μίαν τοιαύτην Ιποχήν άναμφισβητήτως πρέπει νά υπήρξε διά 

τήν εγγύς περιοχήν παράγων σημαντικός διά τήν άναθέρμανσιν και εδραίω- 

σιν τού χριστιανισμού. 

^ Σπ. Π. Λάμπρου, Βίος Νίχωνος του «Μετανοείτε», «Ν. Έλληνομνή- 

μων», τόμ. Γ' ( 1906 ), σελ. Ιβί. Προχειρότερον βλ. Μελετ. Γ αλ α νοπ ούλο ν, 

Βίος, πολιτεία, είκονογραφία, θαύματα και φαματική άχολουθία τού όσίου Νίκωνος 
τοΰ «Μετανοείτε», εν Άθήνσις 1933, σελ. 93-94. Τήν σχετικήν προς τόν όσιον 
Νίκωνα βιβλιογραφίαν βλ, ύπό Ν. Β. Τωμαδάκη, 'Ο άγιος Ιωάννης ό Ξένος 
καΐ ή διαθήκη σότοΰ, « Κρητικά Χρονικά », τόμ. Β' ( 1948 ), σελ. 47, ύποσ. 1. 

2 Κατά τήν εποχήν ταύχην δεν εΐχον πλήρως άφομοιωθή αί ά?νλως ολιγάρι¬ 

θμοι ξεναι φυλαί, αί μονίμως έγκατεστημένσι είς Πελοπόννησον και πράγματα έκό- 

στοτε παρέχουσαι εις τό βυζαντινόν κράτος, Ιδίρ μάλιστα έπΙ τής βασιλείας Θεοφί¬ 

λου (829-842), Μιχαήλ Γ' (842-867) καΐ βραδύτερον έπΙ Ρωμανού τοΰ Λακαπη- 

νοΰ ( 919 - 944 ). Επομένως πλήν των Μιί,^ηγγών καί Έζεριτών ανάξια λόγου υπο¬ 

λείμματα άλλων συγγενίόν φυλετικών ομάδων έποίκιλλον τον εγχώριον πληθυσμόν 
και καθίστων τούτον σύμμεικτον. τουλάχιστον κατά τήν παρούσαν χρονικήν περίο¬ 

δον. Περί πάντων τούτων βλ. προ πάντων Δ ι ο ν. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, Οί Σλάβοι 
έν *Ελλαδι, ’Λθήναι 1945, σποράδην χαΐ δή σελ. 51 κε|. Τοΰ αύτοΰ, Πσ ϋοδ- 

ροί&ί Ογοο άε Μογ66, τόμ. Β', Άθήναι 1953, σελ. 20 κέξ. Α π ϋ. Βοπ, ένθ’ 

ανωτ., σελ. 27 κέξ., 68 κέ|. Νέα καΐ Ιν πολλοΐς ενδιαφέρουσα εργασία επί τοΰ θέ¬ 

ματος είναι τοΰ Έπ. Χρυσανθοπούλου, Τά βιβλία θαυμάτων τοΰ αγίου 
Δημητρίου, τό Χρονικόν τής Μονεμβασίας και αΐ ΣλαβικαΙ έπιδρομσΐ είς τήν Ελ¬ 

λάδα, «Θεολογία», τόμ. ΚΔ' ( 1953 ), σελ. 597 κέξ., τόμ. ΚΖ’ ( 1956 ), σε?>.. Ιδί^ 
261 κέξ. 

® Γ. Σωτηρίου, ΑΙ μοναΙ τής 'Ελλάδος και ή εθνική αύτών δράσις, 
Άθήναι 1936, σελ. 18. 
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Παραλλήλως ευεργετική πρέπει νά ύπήρξεν ή έπιδρασις τής ιδίας αυτής 

μονής καΐ είς τήν καλλιέργειαν των γραμμάτων, γνωστού όντος δτι εργον 

σχεδόν αποκλειστικόν των χριστιανικών ιδρυμάτων τής βυζαντινής περιόδου 

υπήρξε τών μουσών ή θεραπεία καΐ ή φιλανθρωπία. Έξ άλλου γνωρίζομεν, 

οτι επι τών μητροπόλεων καΐ τών άκμαζόντων μοναστηοίων επιπτε συχνά-· 

κις τό βάρος καΐ άλλων υποχρεώσεων. Ούτως, άξιον σημειώσεως είναι δτι, 

όταν κατά το έτος 93δ οί Πελοποννήσιοι διά νά μή στρατευθούν προετίμησαν 
^ όονν&ι ι7ι7ι<1^ιο. ^^ίλιο, εοτ^^ο|xεν^ι χαι ^αλινω^ενα», ή φορολογία αύτη 

κατενεμήθη μεταξύ τών μητροπολιτών Κορίνθου και Πατρών, τών επισκό¬ 

πων, πρωτοσπαθαριων και λοιπών οφφικιαλίων και τών μοναστηρίων, εξ 

ών τά πατριαρχικά καΐ βασιλικά άνέλαβον τήν καταβολήν άνά δύο ιππαρίων ^ 

Επειδή παρόμοιοι ύποχρεϋ>σεις δεν ήσαν σπάνιοι, πρέπει νά δεχθώμεν δτι 

καΐ ή ήμετέρα μονή συνέβη νά μετάσχη τοιούτων, άφού μάλιστα άπό τής 

ίδρύσεως αύτής γνωρίζομεν δτι είχεν δλας τάς προϋποθέσεις μιας ραγδαίας 
άναπτύξεως. 

Κατά τούς χρόνους τής έν Πελοποννήσφ Φραγκοκρατίας, δτε ή λατι¬ 

νική Εκκλησία, άφού Ιγκατέστη άνέτως Ιν τή χώρςί, διεξήγεν άνεμποδίστως 

τό γνωστόν προπαγανδιστικόν εργον αύτής, ώς έπραττε καΐ βραδύτερον, 

κατά τήν βραχείαν εγκατάστασιν τών Ενετών (1685-1715)®, φαίνεται δτι 

καΐ ή μονή τού Φιλοσόφου δεν ύπήρξεν άμοιρος καΐ άμέτοχος τής δημιουρ* 

γηθείσης νέας τάξεως πραγμάτων. Τό γεγονός δτι ή ομορος Καρΰταινα άπέβη 

ή Ιδρα τής δμωνύμου βαρωνίας, τό δέ κάστρον αύτής μετά τών όμοίων 

Άρακ?νόβου, Αγίου Γεωργίου τών Σκαρτών και ΒεμιιίοΓΐ: ώριζον τήν εύρυ- 

τέραν περιοχήν τών Σκαρτών, έν ή έκειτο ή μονή, τάσσει αυτήν εντός τής 

σςραίρας τού διαφέροντος τών Φράγκων κατακτητών. Έν τούτοις ή μονή ουδέ 

άπαξ άναφέρεται εις τό Χρονικόν τού Μορέως. Είχεν άρά γε έρημωθή ; 

Είχε καταληφθή υπό μοναχικού τίνος τάγματος έκ τών πολυωνύμων τής 

Δυτικής Εκκλησίας, τά οποία έγκατέστησαν είς πλεϊστα σημεία τής αυτοκρα¬ 

τορίας; Μήπως οί Φιλοσοφίται μονάχοι άντί άδροΰ τιμήματος είχον εξαγο¬ 

ράσει τήν άν-εξαρτησίαν των; Ούδεμία έγκυρος άπάντησις δύναται νά δο6ή 
εις τά ερωτήματα ταύτα, διότι πηγαΙ ελλείπουν. 

Κατά τήν άνάπτυξιν τού ελληνικού δεσποτάτου τού Μυστρά μετά ταύτα, 

δτε π?.ησίον ήκμαζον μεμαρτυρημένως κώμαι ίκαναί, οίον Δημητζάνα, Στε· 

μνιτζα, Καρΰταινα, Ατζιχωλος κλπ., φυσικόν είναι ή μονή νά έπέσυρε τό 

^ Κ. Πορφυρογέννητου, Πρός τον ίδιον υιόν Ρωμανόν, τόμ, Γ', Κεφ. 
51, σελ. 243 ( Βοηη ). 

-Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Μητροπολϊται Λακεδαιμόνιας κατά τήν 
Ενετοκρατίαν, Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης, « Θεολογία », τόμ. Κ' ( 1949 ), 
σελ. 345 κεξ. ’ 
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ενδιαφέρον των χριστιανικών πληθυσμών τής εγγύς περιοχής, τοσούτφ μάλ¬ 

λον έφ* δσον αΰτη ήτο τό άρχαιότερον καΐ πλέον αξιόλογον χτίσμα αυτής. 

Τής περιόδου ταΰτης ιδρύματα υπήρξαν δ ερειπωθείς μικρός ναός τού Τα- ί 

ξιάρχου Μιχαήλ εις θέσιν Σωτήρα καλουμένην σήμερον, ού μακράν τής 

μονής Προδρόμου, ό δμοίαν τύχην ύποστάς έπΙ τής εντεύθεν όχθης του ^ 

Λουσίου ναός του 'Αγίου Γεωργίου καΐ τό περισωθέν ώραϊον έκκλησίδιον ί 

του αποστόλου Άνδρέου, πλησίον τών χτισμάτων τής αρχαίας πόλεως Γόρ- | 

τυνος, παρά τον ποταμόν Λούσιον. Ή ϊδρυσις όμως αυτών χαι παντός 

άλλου χτίσματος, περί του οποίου δεν εχομεν σαφείς πληροφορίας, δεν σημαί¬ 

νει μείωσιν τής αξίας τής μονής τοϋ Φιλοσόφου, αλλά μάλλον ακμήν τής 

χριστιανικής θρησκείας και σχετικήν τών κατοίκων ευημερίαν προς ϊόρυσιν ·{ 

έργων τέχνης διά τήν λατρείαν του Θεού. | 

Δύο μέχρι τού ΙΕ' αΙώνος ορόσημα διαφωτίζουν δπωσδήποτε τήν 

ιστορίαν τής προκειμένης μονής. Τό πρώτον είναι ή ΰπαρξις τής κατά τό , 

βόρειον άκρον του Υμηττού παρά τάς *Αθήνας μονής τού *Αγ. *ίωάννου 

τού Κυνηγού τών Φιλοσόφων, ήδη από τού ΙΒ' αΙώνος. Προς τήν μονήν 

ταύτην φαίνεται ότι κατά τινα τρόπον συνδέεται ή ήμετέρα μονή, τούτο δέ 

διαβλέπουν άπό τόύ Δημ. Καμπούρογλου οΐ έρευνηταί, στηρίζοντες τάς εικα- & 

σίας αΰτών επί ένδείξεων ούχΙ άσημάντων. Ούτως, Ικ οωζομένων Ι?Αιπών 

Ιπιγραφών πληροφορούμεθα, ότι κατά τάς άρχάς τού ΙΓ' αΙώνος υπήρχε 

μοναχός Ιπωνυμούμενος Φιλόσοφος είς τήν μονήν τού *Αγ. Ίωάννου τού 

Κυνηγού, άν δρθώς άποδίδεται είς τήν μονήν ή Ιπιγραφή' τό δεύτερον δτι περί 

1235 εκοιμήθη ό ανακαινιστής τής Ιδίας μονής Λουκάς μετά μοναχού τίνος 

φιλοσόφου ρακενδύτου' τρίτον ότι μοναχός, Φιλόσοφος τήν κλήσιν ?χων, 

άφιέρωσεν εις τήν μονήν τού Κυνηγού τόν λίθον τής Κολυμβήδρας «εις 

κάθαρσιν άμπλακημάτων »' και τέλος δτι Νεόφυτός τις, μοναχός βεβαίως, τό 

έτος 1238 κατεσκεύασε τήν οδόν Μεσογείων προς Αθήνας^. Και ή έπΙ τών ί 

ένδείξεων τούτων σχέσις τής μονής Φιλοσόφου πρός τήν μονήν τού Κυνη- | 
I 

;| 

1 Α. Όρλάνδου, Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδας τών Αθηνών καΐ τών | 

κλιτύων 'Υμηττοΰ · Πεντελικοϋ - Πάρνηθυς καΐ Αιγάλεω, Εύρετήριον τών Μνημείων ίί 
τής Ελλάδος, Α' Εύρετήριον τών Μεσαιωνικών Μνημείων, έν Άθήναις 1933, σελ. | 

170 κέξ. Η. Μ6β:3\ν, ΤΙιε ο1ΐΓθπο1ο§γ ο{ δοηιο Μίάάΐβ - Βγζ&πΐίηε ΟΙιιίΓοΙιοδ, 

έν « Αηπη&Ι οί ΐΐιε Βπίίεΐι δοΐιοοί &1 ΑίΒβπδ», τόμ. XXXII (1931-1932), σελ. 

98 κέ|. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Ιστορία τών Άθ-ηναίων, τόμ. Β', έν 
Άθήναις 1890, σελ. 212 κέξ. Τοΰ αύτοΰ, *Η στήλη τοϋ Νεοφύτου. Μελέται και 
ερευναι — Τά Αττικά, έν Άθ'ήνοις 1923, σελ. 130 κ$|. 3. δίΓζγοονρδΙίϊ, *Η 
μονή τοϋ Κυνηγοΰ τών Φιλοοόφων, « Δελτίον Ιστορικής καΐ Εθνολογικής Εταιρείας », 

τόμ. Γ' ( 1889 ), σελ. 116 -128, ίδίι? σελ. 122. Γ. Χωτηρίου, ενθ’ άνωτ., σελ. 10. 

Τοΰ αύτοΰ. Χριστιανική καΐ Βυζαντινή Αρχαιολογία, τόμ. Α', έν Άθήναις ί 

1942. σελ. 414. ] 
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γού τών Φι?.οσόφων απορρέει κυρίως εκ τής ύπάρξεως τής αυτής επωνυμίας, 

έξ ή; άγεται τις νά συμπεράνη δτι πιθανώς μέλη τής εν Δημητσάνη μοναχι¬ 

κής αδελφότητος ίδρυσαν ή ήλθον και κατοίκησαν εις τήν τού Υμηττού μο¬ 

νήν, ακριβώς κατά τούς χρόνους τής εν Πελοποννήσφ Φραγκοκρατίας, δτε δεν 

αποκλείεται και νά εγκατελείφθη ή μονή τού Φιλοσόφου προσωρινώς, έξ 

Ιπηρείας τών κρατουντών Δυτικών. Περισσότερον αξιοπρόσεκτοι όμως είναι 

δύο άλ?ναι είδήσεις, περιεχόμεναι εις έπιστολάς γραφείσας υπό Μιχαήλ, μητρο¬ 

πολίτου Αθηνών, τού Χωνιάτου. Τούτων ή πρώτη απευθύνεται πρός τόν 

καθηγούμενον τής μονής τού Κυνηγού τών Φιλοσόφων, εις δέ τήν ετέραν 

πρός τόν κυρ · Γεώργιον άναφέρεται δτι Βασίλειός τις Κυνηγός άπέστειλε 

χειρόγραφον Όμηρου, άνήκον είς τόν I. Λαπαρδαν^ "Άν ό Λαπαρδάς ούτος 

δεν είναι αυτός δ Ιδρυτής τής ήμετέρας μονής, δστιςεχων είς τήν κατοχήν του 

τό πολύτιμον χειρόγραφον κατέλιπε, φαίνεται, τούτο είς τήν μονήν, πού αυτός 

ίδρυσε καί δπου πιθανώς Ιμόνασε, πρέπει άσφα?νώ; νά είναι άλλος τις τής 

ιδίας οίκογενείας γόνος μεταγενέστερος, λόγιος επίσης, οστις προφανώς άπο· 

τελεί τόν σύνδεσμον μεταξύ τών δύο μονών, Δημητσάνης καΐ Αθηνών. Ό 

Μ. Χωνιάτης εύρισκεν ύπερβολικήν τήν τιμήν τού χειρογράφου, ΰπέρπυρα 

δύο, καΐ συνίστα είς τόν Γεώργιον, έάν μετέβαινεν είς *Αθήνας, νά τό Ιχη 

ύπ* δψιν. 

Τό δεύτερον όρόσημον άνάγεται είς τούς περί τήν "Αλωσιν χρό\Όυς. 

Είναι τούτο ή φωτεινή φυσιογνωμία τού καθαγιασθέντος οίκουμενικοΰ 

πατριάρχου Διονυσίου Α' (1466-1472, 1488 -1490), δστις πιθανώ- 

τατα εκ τής μονής τού Φιλοσόφου ώρματο. 'Αρχομένου τοΰ ΙΕ' αΐώνος, είς 

νεαράν ή?.ικίαν μετέβη εις τήν βασιλεύουσαν, εκεϊθεν είς μονήν Μαγγάνων, 

οπού άνεστράφη μετά τού περιφήμου Μάρκου τού Ευγενικού, ·πχμα?ιωτίσθη 

κατά τήν άλωσιν τής ΚΠόλεως, απελευθερωθείς έγένετο μητροπολίτης Φι- 

λιππουπόλ,εως και δίς έπατριάρχευσε 

Πέραν τών είκασιών καΐ υποθέσεων διά τήν ζωήν τής μονής μέχρι τού 

ΙΤ' αΙώνος, εφεξής δύναται νά στηριχθή τις επί ύπαρχουσών γραπτών μαρτυ¬ 

ριών διά νά διαλύση τό θολόν ιστορικόν πεδίον, έφ’ ού άμυδρώς ύφαίνεται 

ή ιστορική ζωή τής μονής τού Φιλοσόφου καί νά τοποθέτηση αυτήν επί πε¬ 

ριόδου ακμής μαρτυρούμένης. *Ασφαλής ενδειξις δμως τής ιστορικότητος τοΰ 

1 Σπ. Π. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου, τοΰ Χωνιάτου, Τά Σωξόμενα, 

τόμ. Β’, εν Άθήναις 1880, σελ. 247, 628- 630, καΐ σελ. 219 στ. 19 κεξ. Γ. Σω¬ 

τηρίου, ΑΙ μοναΙ τής Ελλάδος, σελ. 13. 

® Τάσου Άθ. Γριτσοπουλου, Μελέτη περί τοΰ βίου καΐ ακολουθία 
τοϋ οπο Φιλιππουπόλεως οίκουμ. πατριάρχου Διονυσίου Α' τοΰ έκ Δημητσάνης, μετά 
συμβολής είς τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν Φιλιππουπόλεως κατά τόν ΙΖ' αιώνα, 

Άθήναι 1955, σελ. 19 κέξ. (άνατύπωσις εκ τοϋ « Αρχείου τοΰ Θρακικοΰ Λαογρα- 

φικοΰ καΐ Γλωσσικού Θησαυροΰ », τόμ. ΙΘ' - Κ'). 
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μοναστηριού μέχρι σήμερον παραμένει τό ·θαυμάσιον αύτοϋ καθολικόν, οπερ 

έσεβάσθη ό πανδαμάτωρ χρόνος. Ή ερήμωσις των λοιπών χτισμάτων εις την 

πα?ιαιάν καΐ νέαν μονήν συνετελέσθη από τής άπελευθερώσεως και εντεύθεν. 

”Αν Ισημειοΰτο πλήρης παρακμή παλαιότερον, θά ήκολουθει παντελής κατάρ- 

ρευσις διά μέσου τόσων αιώνων. Διά τούτο τάς πρώτας καί σπουδαιότερος 

πηγάς τής ιστορίας τής μονής αποτελούν τά δυο αυτής καθολικά, παλαιόν 

και νεώτερον. 

Ακολούθως τά λεί·ψανα των κτιρίων καί αί ΰπάρχουσαι επιγραφαι 

προσφέρουν τό πολύτιμον αυτών υλικόν είς τήν ερευνάν. Περαιτέρω αΐ περί* 

σωθεΐσαι γραπταί πηγαΐ εις πατριαρχικά νοόμματα, έγγραφα καί χειρό· 

γραφα αποτελούν τό δλον τής μονής άρχεϊον, δπερ, καίτοι δεν είναι ίκανώς 

πλούσιον, διαφωτίζει κυριώτατα τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Ή επα¬ 

χθής δουλεία των βαρβάρων *Ασιατών καθ* άπαν τό Ιλληνικόν ήμπόδιζε 

τούς άλλως άραιούς περιηγητάς των πρώτων χρόνων νά φθάνουν μέχρι των 

πλέον δυσπρόσιτων δρεινών περιοχών τής επικράτειας. Βεβαίως και τών 

πρώτων χρόνων τής δουλείας άξιόλογα γραπτά μνημεία θά ΰπήρχον παρά 

τή μονή, άλλ* εμεσολάβησαν Ιν Πελοποννήσφ άνωμαλίαι — πόλεμοι διαρ¬ 

κείς μεταξύ Τούρκων καί Ενετών μετά τήν “Άλωσιν, επαναστάσεις, επιδρο- 

μαΐ — δυνάμεναι νά συντελεσουν είς τήν Ιξαφάνισιν τών μνημείων τούτων 

τής ιστορίας. 

Ούτω πως φθάνομεν είς τούς περί τόν ΙΖ' αιώνα χρόνους, οΰς διαφω¬ 

τίζει κυρίως τό περισωθέν άρχεϊον τής μονής, τό φυλασσόμενον είς τήν έν 

Δημητσάνη Βιβλιοθήκην. Αί γραπταί αύταί πηγαΙ τής Ιστορίας τής μονής 

δύνανται ως ακολούθως νά καταγράφουν. 

1) *0 παλαιότερος κτιτορικός κώδιξ τής μονής, περιέχων άφιερωτη- 

ρίους πράξεις, αγοραπωλησίας καί λοιπάς συναφείς μαρτυρίας καί θικαιο- 

πραξίας συντόμους. Ό κώδιξ οΰτος άντεγράφη έκ παλαιοτέρου κωδικός φΟα- 

ρέντος, διά χειρός Άγγελή τίνος ίερέως Κορφηνού, εκ Καρυταίνης, ε'χει 

διαστάσεις 0,33X0,22 μ., στάχωσιν διά βύρσης, γενομένην κατά τά τέλη 

τοΰ παρελθόντος αιώνος, φύλλα ήριθμημένα 130 καΐ άριθ. ταξινομήσεως 

141 ^ Έν φ. 5“ υπάρχει ή από τοΰ έτους 1734 σημειωσις®: 

*Εη( ετονς ^αψλδ' τό παρόν κωντίκι ΰτιάρχει της ϋείας καΐ πατριαρ¬ 

χικής μονής τής κυρίας ημών Θεοτόκον, επονομαζόμενον μοναατήριον τον 

^ Τάσου Ά·θ·. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων 
της Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητσάνης, έν Άθήναις 1954, σελ. 82 ( άνατύπωσις 
έκ τής «Επετηρίδας τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΚΒ' και ΚΔ'). 

2 ’Αντιγράφομεν άποκαθιστώντες σιωπηρώς τά ορθογραφικά σφάλματα και 
τήν στίζιν. Πρβλ. σημείωμα Ν. Α. Βέη, έν τφ «Νουμά», χρόν. Γ', φ. 6 Δεκ. 

1908, σελ. 7. 

31 ■ 7·1957 
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Φιλοσόφου, κείμενον είς τόπον λεγόμενον Μονόπορη, πλησίον χώρας Δημη- 

τζάνας καΐ Στεμνίτζας, άνακαινισμένον υπό πολλών χρόνων, πάντη ελεύθε¬ 

ρον ώς διαλαμβάνουν τά χρνσόβονλλα τής Μεγάλης ^Εκκλησίας. Εις τό 

αυτό κωντίκι γράφομεν όίά ένϋύμηοιν τών μεταγενεστέρων τά ύπάργ^οντα 

τον μοναστηριού, εκκλησιαστικά και άλλα κτήματα, εσωτερικά καΐ εξωτε¬ 

ρικά, κινητά τε και ακίνητα. Γράφομεν δε και τά ονόματα τών ευσεβών 

χριστιανών, αρχιερέων, ιερομονάχων, Ιερέων και λαϊκών, διά νά εΰρίσκων- 

ται και νά μνημονενωνταί άκαταπανστως. Τό όποιον κωντίκι τό άντιχρά- 

ψαμεν εκ τοΰ παλαιόν εις τό παρόν, διά στερέωοιν και άνακαινισμόν, καΐ 

έγράφθη διά κόπον κάμον τον εντελούς καΐ αμαθή * Αγγελή ίερέως τοΰ 

Κορφηνον και οίκονόμον Καρνταινας. 

*Αλλ* ένφ τό σημείωμα τούτο του ίερέως *Αγγελή Κορφηνού δμιλεΐ 

περί αντιγραφής τού κώδικος εκ τού παλαιού κατά τό έτος 1734, δμως 

εν φ. 1β του αύτού κώδικος ύπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις: 

1630 Ιδού άνεκαινίοθη 0 παρών κώνδιξ καΐ οημειώνομεν τήν τοποθε¬ 

σίαν τον μοναστηριού καΐ τόν κάθε- αΰτοΰ τόπον τό παλαιόν μοναστήρι 

καθον τρέχει ό ποταμός ίως τό κεφαλόβρνοον καΐ παλαιάν νεροτριβήν καΐ 

§ως κάτωθεν όπον μπαίνει ήδέοις τοΰ μύλον, ϊχει καΐ τ^ν Λ/πέραν ΛΓβρίάν 

άντίκρνς τον μοναστηριού, καθον τρέχ^ει τό νερόν ό λεγόμενος Πήδουλας, 

καθοΰ άπάνω είς τήν κορφήν τον βράχου και στράτας τής .^αρύταινας. Τά 

αύτά τά οημειώνομεν όιά ένθύμηοιν τών μεταγενεστέρων. ΓΙαχώμιος Ιερο¬ 

μόναχος έκ Δημητζάνης. 

Άλλ’ ό Παχώμιος, εγκαινιάσας τόν νέον κώδικα τής μονής, δεν έγραψε 

άλ?ιθ τι ει μή τά όρια τής μονής, ή δέ αντιγραφή έκ τού παλαιού συνετελέ¬ 

σθη μιετά ένα ολόκληρον αιώνα υπό τοΰ παπ-Αγγελή. Δέον νά σημειωθή, 

δτι ή σειρά τών φύλλων τού κώδικος τούτου δεν είναι ή ςρυσική ή προ τής 

σταχώσεως. - 

2) Ό νεώτερος κώδιξ τής μονής, καθιερωθείς κατά Φεβρουάριον τού 

έτους 1788, περιέχει σημειώματα καΐ διαφόρους πράξεις έξ αντιγραφής έκ 

παλ.αιοτέρου κώδικος, έξ οΰ ήντλησεν ό παπ-Αγγελής, του προηγουμένου 

κώδικος ό συμπι?νητής, δι’ ο καί κοινάς πράξεις περιέχουν άμφότεροι οί κώδι¬ 

κες. Ό αρχικός κώδιξ, δστις υπήρξε πηγή τούτων χρονολογείται από τοΰ 

έτους 1608, προήρχετο δέ έξ αντιγραφής προηγουμένου και αυτός. Ό νεώ¬ 

τερος κώδιξ τής μονής εΐναι άδετος, περιέχει φύλλα ήριθμημένα 57, εξ ών 

πολλά άφέθησαν λευκά, έχει δέ διαστάσεις 0,41 Χ0,29 μ. Διατηρείται καλώς 

καί ςρέρει αριθμόν ταξινομήσεως χρφ 143 ^ Φέρει έν αρχή ό κώδιξ άπλούν 

^Τ. Α. Γριτσοπούλου, ένθ’ άνωτ., σελ. 83. 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετββ ΚΖ' 6 
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άλλα καλαίσΰητον εκ φύλλων δένδρου, μίσχων καΐ πτηνών, κόσμημ,α, με-θ’δ 

Ιν φ. υπό ημερομηνίαν 1. Φεβρ. 1788 κατεχωρίσθη ή άκόλουδος διαφω- 

τιστική σημείωσις: 

/ 'Ο τιαρών κώόιξ τής ίερας καΐ πατριαρχικής μονής Φιλοσόφου, 

Εορταζόμενης εις τήν εννεαήμερον μετά την Κοίμησιν, 6 όποιος εζαναγρά- 

ψχη άπό τον παλαιόν κώδικα, είς τους ^αψπη' Φεβρουάριον ά' και μετ* επι- 

μελείάς εδιωρ§ώύη, ήγουμενεύοντος 6 κυρ Διονύσιος Κακύβας και κυρ 

Αοοί'&εος Διαμαντακόπουλος εκ Δημητζάνης και εγράφτηκαν ζεχιαριστά 

τόσον οι ξεφώνησες των αρχιερέων, Ιερομόναχων, Ιερέων καΐ μοναχών, 

μοναζουσών και λαϊκών και καϋεζής, κά-&ε τόπος και χωράφι, μύλος, αμπέ¬ 

λια και ειτι άλλα μέ τές περιοχές τους, κα&ώς εις τόν παλαιόν κώδικά 

εύρέΰησαν γεγραμμένα, 6 όποιος ήταν ξεσηκωμένος είς έτος ,αχη" {=1608) 

άπό πρωτύτεραν κώνδικα ώς έμαρτνρουοε. 

3) Τά διάφορα συνοδικά σιγίλλια και άλλα ΰπερ τ% μονής άπολυδέντα 

πατριαρχικά γράμματα, δι’ ών μαρτυρεΐται ή ϊδρυσις αδτής, ή πατριαρχική 

Ιξάρτησις, ή σταυροπηγιακή άξια καΐ άλλαι είδήσεις παρέχονται. 

4) Τέσσαρες φάκελλοι έγγραφων τής Τουρκοκρατίας, ΙΖ'-ΙΘ' αΙώνων, 

ών περιεχόμενον δικαιοπραξίαι διάφοροι, άγοραπωλησίαι καί άφιερώσεις 
κτημάτων κλπ. ^ 

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ 

*0 αυστηρός, ήγεμονικός καΙ ευλαβής χορηγός τής άγιογραφησεως του 

νεωτέρου καθολικού τής μονής του Φιλοσόφου, μέ τήν πο?ιυτελή ανατολικήν 

ενδυμασίαν, δΓ ής διετήρει τήν άνάμνησιν του τίτλου, δν άντιστοίχως προς 

πολιτικόν βαθμόν, οΐον μίρι-μιράν ή μιρ-ούλ-ουμερα, πιθανώς έφερεν έν 

τχί οθωμανική διοικητική ίεραρχίρ:, εικονιζόμενος παρά τήν Δ. πΰ^.ην του 

νεωτέρου καθολικού τής μονής, τήν συνδέουσαν αυτό μετά του νάρθηκος, 

κάτω ακριβώς άπό τήν κτιτορικήν επιγραφήν, συνεδέθη αιωνίως μετά του 

ιστορικού χτίσματος τής περιφερείας. Χαρακτηριστική τής ευσεβείας αυτοΰ 

είναι ή παρά πόδας τής προσωπογραφίας του χαραχθεϊσα δέησις: ΔΕΙΟΙΟ 

ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ Θ{Ε0)Υ ΠΑΟΑ ΜΑΥΡΑΗΑΙ, ήτις δεν μαρτυρεί καν τήν φιλό- 

δοξον διάθεσιν αυτου. 

^ "Εν μέρος τών εγγράφων τούτων έ|εδόθ·η ήδη. Βλ. Τ ά σ ο υ Ά θ'. Γ ρ ι- 

τσοπούλου, Πωλητήρια και άλλα έγγραφα τής μονής Φιλοσόφου ( 1626 -1787 ), 

« Έπετηρις » του 'Άρχείου τής 'Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου τής Ακαδημίας 
Αθηνών, τεΰχ. Γ' (1950), σελ. 118 κέ|. 

ΑΙ πηγαί τής Ιστορίας τής μονής Φιλοσόφου 83 

Περί του Μαυραϊδή τουτου πολ?.ά άγαπφ νά διηγήται ό γορτυνιακός 

λαός, θεωρών αυτόν εν των πλέον εξεχόντων προσώπων τής εποχής τής 

Τουρκοκρατίας εν Γορτυνίφ. Ουτω, κατά τήν παράδοσιν, δεκαετής ών ό 

Μαυραϊδής^ άνηρπάγη υπό των Τούρκων και εξισλαμισθείς κατετάγη 

είς τά γενιτσαρικά σώματα, άνελθών έπειτα εις τινα πολιτικόν βαθμόν καί 

τιμηθείς μέ τόν τίτλον του πασά®. Κατά τήν διάρκειαν του άκουσίου του¬ 

του εκπατρισμού ό Μαυραϊδής άπέκτησεν, άγνωστον πώς, μεγάλην περιου¬ 

σίαν, τήν οποίαν βραδΰτερον μετεχειρίσθη γενναιοφρόνως, δταν έπανήλθεν 

εις τους κόλπους τής πατρίδας καΐ τής πατρφας θρησκείας, πιθαιώς μετά τήν 

κατάληι^ιν τής Πελοπόννησου υπό τών Έιετών^, ευεργετών χριστιανικά ιδρύ¬ 

ματα τής περιφερείας, ως εάν ήθελε νά έςαγησθή κατά τινα τρόπον, διά τήν 

άθέλητον μετάστασιν εις τήν οθωμανικήν θρησκείαν. Τό οικογενειακόν τού άν- 

δρός έπώνυμον, Φ α ρ μ ά κ η ς, έπιχωριάζει ένΣτεμνίτση άπό χρόνων παλαιών- 

^ Έν πρώτοις πρέπει νά σημειωθή, δτι μετά τήν έπιστροφήν του είς 

γενέτειραν 6 Μαυραϊδής Ινυμφεΰθη τήν θυγατέρα του εκ Δημητσάνης έξέχον 

τος ίερέως Πολυχρονίου Καρακάλλου Πολυτίμην. Τούτο εΙκάζομεν, 

δτι Ιγένετο μετά τό έτος 1690. Διότι κατά τό έτος τούτο, άφιερών δ παπα- 

Πολυχρόνης Κηράκαλλος εις τήν μοιήν τής Παναγίας τής ΑΙμυαλοΰς αγρόν 

είς θέσιν Στον Κόσσνφα, σημειοϊ έν φ. 17“ τού σωζομένου κτητορικοΰ κώ- 

δικός τής μονής ταυτης^ τό ϊδιον αύτού όνομα, τής συζύγου Άσημίτζας καΐ 

τής θυγατρός Πολύτιμης, ούχΙ δέ καΐ τού γαμβρού Μαυραϊδή. ’Αντιθέτως, 

εις ά?νλα μεταγενέστερα σημειώματα τού αυτού κωδικός σημειούται καΐ αυτός. 

Ούτω, κατά τό έτος 1695, ή Πολύτιμη τον παπά Ποληχρόνη Καρακαλον η 

1 Τό δνομα ώς βαπτιστικόν βάσιν φαίνεται οτι βχει τό βυζαντινόν έπώνυμον 
Μαύρος, χωρίς ν’ άποκλείετσι καί ή άπ’ εύθ-είσς προς τό μούρο χρώμα συσχέτισις. 
κατ’ ελευθ-έρον τού λαού προτίμησιν. Βλ. τά σημειω-άέντα υπό Τάσου Ά θ'. 

Γριτσοπούλου, Μητρόπολις καΐ μητροπολΐται Λακεδαιμόνιας κατά τήν Ενετο¬ 

κρατίαν, θεοδώρητος Κριτής ό εκ Δημητσάνης, < Θεολογία », τόμ. Κ’ ( 1949 ), σελ. 

550, ύποσ. 2. Τού αυτού, Βαπτιστικά ονόματα έκ Πελοπο\νήσου τών χρόνο^ν τής 
Τουρκοκρατίας, «Λαογραφία», τόμ. ΙΒ' (1956 ), σελ- 364, 

® Γ. Α. Ά νδρ ι τσοπού λο υ, ΊστορικαΙ σημειώσεις Στεμνίτσης, έν Άθή- 

ναις 1930, σελ. 13. Νίκου Α. Βέη, Ή'Ελληνική Σχολή Στεμνίτσης καΐ συνοδικά 
σιγιλλια και άλλα γράμματα περί αυτής, « Πρακτικά της Χριστιανικής Αρχαιο¬ 

λογικής Εταιρείας», περίοδ. Γ’. τόμ. Δ' (1939 ). σελ. 126-127 ( μετατύπωσ.ς έκ 
των « Β^ζ&ηΙίηΐεοίι - Νειι^ΓΐεοδίβοΙιε Ι&ΙίΓδϋοΒεΓ », XIV, 1938 ). Γ. I. Καρ- 

β ελα, Επιφανείς Γορτύνιοι έπΙ Τουρκοκρατίας, «Γορτυνιακόν 'Ημερολόγιον * 

τε\·χ. Γ (1948), σελ. 6-7. Ν. Κ. Μουτσοπούλου, 'Η αρχιτεκτονική τών έκ- 

κλησιων καί μοναστηρίων τής Γορτυνίσς, έν Άθήναις 1956, σελ. 74- 75. 

® Ν. Α. Βέη, εν^’ άνωτ., σελ. 366. Γ. I. Καρβελα, ένθ·· άνωτ , σελ. 6. 

Αττόκειται υπ’ άριΟ. 146 εν τή συλλογή Δημητσάνης. Τάσου ’Λθ·. Γ ρ ι- 

τσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθ-ήκης τής Σνολτίς 
Δημητσάνης, σελ. 84. ' 
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ϋυγατηρ, του Μαβραήδη Φαρμάκι ή γηνη άφιεροι τό χόραφή όπον ήχεν ο 

πατέρας δομενο διά πριγκιόν, εις την ιδίαν μονήν (φ. 28β)^. Άνατρέχον- 

τες εις τό σημείωμα του έτους 1668 Ιν τφ αυτφ κωδικι {φ. 17®), οπού ο 

παπα - Πολυ/οόνης μετά γενομένην άφιέρωσιν αγρού είς θέσιν Μάρμαρο 

ανέγραψε μετά τινων άλλων τό όνομα του συγγενούς του μητροπολίτου Μονεμ- 

βασίας Νεοφύτου, τό ίδιον αυτοί) χαΐ τής συζυγου *Ασημίτζας*, δυνάμεΟα 

νά ΰποθέσωμεν ότι τα γνωστά τέκνα τοί5 ίερέως Πολύτιμη, Νικολός και 

Παναγιώτης® δεν είχαν άποκτηθή εΙσέτι. Επομένως ή Πολύτιμη, ΰπερβάσα 

τό εικοστόν δεύτερον έτος τής ήλικίας αυτής, έγένετο πι·θανώς σΰζυγος του 

Μαυραϊδή μετά τό έτος 1690. 

Οι γονείς του Μαυραϊδή ωνομάζοντο Μναστάστ^ς καΐ ΤΖαχωνα. Τοΰτο 

γνωρίζομεν από Ιπιγραφήν εις διασωθέντα επιτάφιον χρυσοκέντητον, ον 6 

Μαυραϊδής αφιέρωσε κατά τό §τος 1690 είς τόν ναόν τής "Αγ. Παρασκευής 

τής γενεχείρας του Στεμνίτσης, οΰ την ·9έσιν κατεδαφισθέντος κατέλαβε μετά- 

γενεστέρως ό σημερινός, όπου τό άφΐέρωμα φυλάσσεται. Ο Επιτάφιος είναι 

άρίστης τέχνης, κεντημένος έπΙ ερνάροΰ βλοσηρικοί), ποικιλλόμενου με άστε· 

ρας, διά χρυσών καΐ αργυρών νημάτων. Περί τόν Ίησοΰν νεκρόν, Ιξηπλω* 

μένον έπΙ σινδόνος, παρίσταται κύκλος -θρηνουντων, ήτοι ή βαθύτατα τε·0?νΐμ· 

μένη Θεοτόκος αριστερά, έναγκαλιζομένη τήν κεφαλήν του νεκρού, 5 Ιωσήφ 

είς τούς πόδας, ό Ιωάννης καΐ αι δΰο Μαρίαι, Μαγδαληνή καΐ τού Ίωσή 

( Μαρκ. ΙΕ' 47). Τά πρόσωπα κλίνουν βαΟέως καΐ πενΟίμως προ τού Ιησού, 

με έ'κφρασιν θαυμασίαν, τήν δέ εΙκόνα συμπληρούν άγγελοι διακονούντες 

μετά θυμιατών, διπλοί τροχοί και Χερουβείμ ^ Κάτω εύρίσκεται ή σχετική 

1 Ιδού πλήρης ή άφιέρωσις : 169[ό] ΣεητεβρΙφ 26, επροσήΧωαα Ιγώ ή Πολύ- 

τιμή τοΰ παπα - Πολύχρονη Καρακάλ.λ.σν ή άνγάτηρ, τον ΜανραΙδή Φαρμάχη ή γννη, το 
χωράφι όπον μον είχεν ό πατέρας δομένο δια προικιόν μον, το επροαηλ.ωσα είς την Πα¬ 

ναγία τό μοναστήρι τούς Αίμναλοΰς, νά μνημονενωμαι εις τήν Αγίαν Παρρησία, κατα 

πάντα όμον μέ τονς έκτιτόρονς τής αγίας μονής και νά είναι ανεκσπαστο και δποισς βάλη 

χέρι νά τό εξηλεώση, νά εχη τήν Παναγίαν μαχόμενη έν τή ήμέρι} τής κρίσεως. τό όποιον 

χωράφι ονομάζεται Κάρυά και Κόσσνφας. Άντιγράφομεν άνευ των όρθΌγραφικών 

σφαλμάτων, σιωπηρώς διορθ-ώσσντες τήν στίξιν κσ.Ι άποκαταστήσαντες τό κείμενον. 

2 Τάσου Άθ·. Γριτσοπούλου, 'Η παρά τήν Δημητσάναν μονή Πανα¬ 

γίας τής ΑΙμυαλοΰς, Ιν Άύ-ήναις 1947, οελ. 19-20. 

δ Αυτόθι, σελ. 21-22. Πρβλ. Κτ. Κώδ. Φιλοσ. άριθ. 141, φ. 102® και 
Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Πωλητήρια και άλ?.α έγγραφα τής παρά τήν 
Δημητσάναν μονής τοΰ Φιλοσόφου ( 1626- 1787 ), «ΈπετηρΙς» Αρχείου Ιστορίας 
'Ελλην. Δικαίου τής Ακαδημίας ’Αθην(7)ν, τεΰχ. Γ' ( 1950 ), σελ. 122- 123. 

^Α. Ζάχου, Μεσαιωνικά μνημεία Γορτυνίας, «Αρχαιολογικόν Δεϊντίον, 

τόμ. Η' ( 1923), σελ. 82. ΈπΙ τοΰ θέματος βλ. Μ. 2. βεοχάρη, Εκκλη¬ 

σιαστικά άμφια της μονής Τατάρνης. «Θεολογία», τόμ. ΚΖ' ( 1956), σελ. 125 

κέ|. και Πίν. Α', Β', Γ. Τής αυτής, Ανέκδοτα άμφια τής μονής Φανερω- 

ΑΙ πηγαΙ της ιστορίας τής μονής Φιλοσόφου 8δ 

επιγραφή, ούτως εχουσα: / ^Αφιερώϋη τό παρόν εν τφ Ναφ τής * Αγίας 
Παρασκευής νπό κυρίου Μανροϊδή διά μνημόσυνον των γον(έων) αυτόν 

^Αναστασίου καί Παγώνας, ετι από Χ(ριστον) ΑΧ\ {= 1690)'^. 

ΕΙς τόν κώδικα τής μονής τοΰ Φιλοσόφου, ύπ’ άριθ. 141 καΐ εν 

φ. 8δ® υπάρχει τό έ|ής σημείωμα: Παγόνα ή γυνή τον Φαρμάκη από Στε- 

μνήτζα. Έξ αυτού φαίνεται, ότι προ τού Μαυραϊδή προσκυνηταί τής μονής 

προσήρχοντο οί γονείς του. “Έτερον ενδιαφέρον σημείωμα έν φ. 62® τού 

ίδιου κώδικος πληροφορεί, ότι 0 Μαυραϊδής είχεν αδελφόν Νικόλαον: 

μαβραηδης ψαρμακης δπατήρ άναστάσις' οάδελφόστον νικολαος από στε- 

μνήτζα. 

Τούς γονείς αυτού δ Μαυροϊδής δεν παραλείπει νά μνημονευη όνομα- 

στικώς και είς άλλας αφιερώσεις. Ούτως, είς πολύ Ινδιαφέρον σημείωμα τού 

Ι'τους 1695 Ιν τφ κτητορικφ κώδικι τής μονής Παναγίας τής Αίμυα?ιθύς, 

φ. 28β , άναγινώσκομεν: 

γ 1695 γράφομεν είς έν&ήμησην πος νά μνήμόνεβέτε ό άρχον τας «ύρ 

μάβροήδης είς την αγίαν παρησήαν κ(αΙ) νά ήξεβρέτε είς τονς μέταγένε- 

οτέρονς πος ή έξοδος^ ^ όπου έγηνε το άμπελη είς κονρες 

τον τζακηρη έός το παλέο άμπελη στο δηοηκο τό παλεό μαζη με τον λήνόν 

κα^&ός φενετε κ(α\) ήνε προτος κ(α\}.νέος ίκτητόρας κ(αϊ) ημάσςεν κ(αΙ) 

έμής ή πατέρες όμπληγαρες ^ να παρακάλονμεν τήν κήρηα '&(εοτό)κον %>ά 

του διδη ήγιαν κ(αΙ) ενκολήαν είς την ζοήν τον είς την ψηχη τον κ(αΙ) να 

μνημονέβετε μαβρωιδις το ώνόμά τοΰ παρηοηα {;) κ(αΙ) άναοτααης κ(αΙ) 

πάγονας κ(αΙ) όκανελος αΰτά τα τέσερα δνομαχα ηνε παρηοηας κ(αϊ) εγρά-ψε 

κ(αι) δίο πρόϋ^εοες πάναγιότη κ(αί) πάγονας'^. 

μέλ'ης 2αλαμϊνος, αυτόθι, σελ. 32.5 κέξ. καί Πίν. Α'. Πρόκειται περί Επιταφίων 
των ετών 1583 καΐ 1779, μεθ’ ών ό τής Στεμνίτσης εχει πολλά τά κοινά, καίτοι εν 
πολλοϊς είς τόν τελευταΐον συναντώμεν μΐμησιν έκ παλαιοτέρων προτύπων, ιδίρ, τοΰ 
ΙΛ' αίώνος. Περί τόν Επιτάφιον τούτον θέλομεν επανελθεί εν καιρφ. 

1 Α. Ζάχου, ενθ’ άνωτ., σελ. 82. Ν. Κ. Μ ου τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ενθ’ άνωτ., 
σελ, 90. 

2 Συνηθεστάτη λ. μέ τήν σημασίαν έ|οδα, δαπάνη. Βλ. Σκαρλάτου Δ, 

Βυζαντίου, Λεξικόν επίτομον, Άθήνησι 1839, σελ. 442 - 443, έν λ. 

3 Χάρι^ί = μισθός, δαπάνη, εξοδον, συνώνυμος τή προηγούμενη τουρκική λ. 

πονελληνίως χρησιμοποιούμενη καΙ είς δημοτικά φσματα. Βλ. Π. Παπαχριστο- 

δ ο υ λ ου, « Θρακικά », τόμ. Γ' ( 1932 ), σελ. 316. 

^ *Η λ. ενετική, οόΙΙ^βάο = υποχρεωμένος, Ιταλ. οόΐί^&ΐο, εξ ού έλλην. 

ρήμα ομπλιγάρω = ύποχρεώ, υποθηκεύω καΐ ούσ. ομπλίγαρες = υποχρεωμένοι. 
υπόλογοι. 

° Τό σημείωμα τοΰτο, εις ο ό άρχοντας κυρ - Μαυραϊδής ονομάζεται « πρώτος 
καΐ νέος εκτήτορας», διά τήν δωρεάν μιας αμπέλου μετά τοΰ ληνοΰ αυτής εις τήν 
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Στενόν σύνδεσμον φαίνεται συνάψας ό Μαυροϊδης μετά τίνος Κανέλου, 

αγνώστου επώνυμου, υίοΰ Παναγιώτη και Παγώνας, οϊτινες μνημονεύονται 

είς τό ανωτέρω σημείωμα. Εις μνηιιην του ιδίου τοΰτου Κανέλου καΐ των 

γονέων αυτοΰ Παναγιώτη καΐ Παγώνας. δ Μαυροϊδης κατέβαλε τάς δαπάνας 

τής άνιστορήσεως του νεωτέρου καθολικού τής μονής Φιλοσόφου, ώς άναφε- 

ρεται εις την επιγραφήν τής μονής*. ’Άξιον παρατηοήσεως είναι, δτι δ 

Μαυροϊδης εις τάς υπ’ αυτοΰ γενομένας αφιερώσεις και τά σχετικά συνεπείς: 

αυτών σηιιειώματα ουδαμοΟ αναγράφει την συζυγόν του. Δεν είναι γνωστόν 

δέ άν έκ του μετά τής Πολυτίαης Καρακάλλου γάμου του απέκτησε τέκνα. 

Είς την άνακαίνισιν του καθολικού τής παρά την Βυτίναν μονής των 

'Αγ. Θεοδώρων, κατά τό έτος 1706, άνεφέρετο είς μή σωζομένην σήμερον 
επιγραφήν, ότι η έξοδος του τοιχίου εγένβτο τταρά τήζ εύγενεστάτης τιμίας 

άρχόντισοας Κυράτζας Ευγένος Μανραειδίνας, έκ χώρας Στεμνίτζας^. Ή 

άναφερομένη κυράτζα άρχόντισσα Εύγένω Μαυραϊδϊνα, Ικ Στεμνίτζης, δεν 

είναι δυνατόν νά είναι άλλον πρόσωπον, εΐ μή σΰζυγος του Μαυραϊδή. 

Τοΰτο σημαίνει, δτι πρό του έτους 1706 δ Μαυραϊδής ήλθεν είς δεύτερον 

γάμον. ’Άλλαι σχετικαί επ’ αΰτοΟ πληροφορίαι Ιλλείπουν. 

Ίήν 1 Αύγουστου 1720, δ Μαυραϊδής ήγόρασεν άντί 15 γροσίων άπό 

τον Τριαντάφυλλον Φλιτηνόν Ικ του χωρίου Ράφτη ί = Βλαχόρραφτη) τό 
χωράφι στ)ς Ζελίβες (=δοιον του παρακειμένου χωρίου Άτσίχωλος), πού 

τον είχανε δομένο προικιό οί Φαρμακαΐοι. Τό σχετικόν πωλητήριον εύρί· 

σκεται συνεσταχωμένον (φ, 95«) εν τφ κτητορικψ κώδικι τής γορτυνιακής 

μονής Προδρόμου ^ μετ’ άλλων σχετικών εγγράφων, βεβαιουμενον διά τής ΰπο* 

μονήν, είναι ά|ιόλογον διά την Ιστορίαν αυτής, διότι αξιόλογος είναι καί ή δωρεά. 

Είναι δέ ή άμπελος αυτή αΰτη ή περιέχουσα τον ληνόν, εντός του όποιου ελαβε 
χο)ραν τό ηρωικόν επεισόδιον των κλεφτών Κολοκοτρωναίο)ν, τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1806. Τάσου ’ΑΌ·. Γριτσοπούλου, Ή παρά την Δημητσάναν μονί) Πανα¬ 

γίας τής Αίμυσλοΰς, έν Άθήναις 1947, σελ. 38 κέξ. 

^ Έ| άλλου έν φ, 34β τοΰ κτητορ. κώδ. ( άριθ. 141) τής μονής Φιλοσόφου 
άναγινώσκομεν : Ό Μαυρουδής Φαρμάκης, έκ χώρας Στεμνίτζας' Κανέλου, Πανα¬ 
γιώτη, παρρησία. 

2 Παν. Παπαζαφειροπούλου, Μεόυδριάς, έν Άθήναις, 1883, σελ. 

86. Ό μακαρίτης σχολάοχης Π. Πιπαζαφειρότουλος, ό πολλά καΐ καλά γράψσς 
περί τών περί την Βυτίναν, την έν λόγφ επιγραφήν είχεν άναγνώσει, κατά τίιν 
δηλωσίν του, πρό έςηκονταετίας άφ’ ής την έξέδωκεν, ήτοι διαρκούσης τής έπανα- 

στάσεως. Δεν αποκλείεται επομένως σφάλμα είς τήν άνάγνωσιν. Ώς προς τό κυρά- 

τξα, υπόλειμμα βυζαντινόν, Ό'ηλυκόν τοΰ κυρίτζης, κυρ-, βλ. Τ. Γριτσόπου- 

λ ο V, «Λαογραφία», τόμ. ΙΤ' ( 1956), σελ. 363. 

^ Άπόκειται έν τή συλλογή Δημητσάνης. ύπ’ σύ|. άριθ·. 163. Βλ. Τ. Γ ρ ι- 

τσοπούλου. Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοή-ήκης τής Σχολής 
Δημητσάνης, σελ. 93. 

Α1 πηγαι τής Ιστορίας της μονής Φιλοσόφου 87 

γοαφής τών παπα-Δημήτρη Κηβοΰ, Κώστα Πασιάμου, Ρήγα Φαρμάκη 

κα» Δημητρίου Τρεμπέλα. Άλλα τό κτήιια τοΰτο, δπερ διά τής ανωτέρω 

αγοραπωλησίας επανήλθεν είς τήν οικογένειαν Φαρμάκη, δ Μαυραϊδής μετ’ 

ου πολύ επώλησεν εις τήν μονήν Προδρόμου. Παρά πόδας τοΰ ιδίου τούτου 

πωλητηρίου ιδιοχείρως ο Μαυραϊδής κατεχώρισε καί υπέγραψε τό σχετικόν 
δμόλογον, δι’ ολίγων ώς εξής: 

/■ το άν ο ϋέν χόραφ^ τό επούλησα στον αχιόν προδρωμυ καίιΙΙΙΙΙΙΙι (μία 

φράσις δυσξύμβλητος) τοΰ μπαλη που ηχα αγοραςμενο στον βαρδουβα και 

να μη νεχη κάνής να πηραξη τους πατέραις μη τε πέδη μου μητ αλος κάνης 

και άν τονς πηραξη κάνης να αποκρένομε εγο ο ανο &εν μαβραιδης. και 

εδοοα τω παρόν ης χηράς τον πατέρον γ^α ςηγονριτα^ τονς 

μαβραιδης φάρματζης βεβεονο. 

Έκ τοΰ σημειώματος τούτου καταφαίνεται, δτι δ Μαυραϊδής άπέκτησε 

τέκνα, Ιν ή περισσότερα, διότι Ιν στίχφ 3 άπαγορεύει είς πάντας, παιδί 

του ή άλλον ηνά, νά διεκδικήσουν κυριότητα επί τοΰ πωληθέντος προς τήν 

μονήν Προδρόμου κτήματος. Προφανώς ή άπόκτησις τέκνων Ιγένετο εκ τής 
δευτέρας συζύγου Εύγένως. 

^Ενεκα τών δωρεών τοΰ Μαυραϊδή, γνωστών και μή, άλλά και διά τήν 

θρυλικήν καταστάσαν περιπέτειάν του καΐ τήν εν γενει δράσίν του, ώς πασά 

και Ιξέχοντος Στεμνιτσιώτου, ούτος άπέβη εξέχόυσα φυσιογνωμία Ιν Γορτυ- 

νίφ, κατά τά τέλη τοΰ ΙΖ' καΐ άρχάς τοΰ ΙΗ' αίώνος. Είς τήν επιγραφήν 

τής άγιογραφήσεως τοΰ καθολικού τής μονής Φιλοσόφου όνομάζεται έντιμό- 

τατος και λογιώτατος. Οί σύγχρονοί του τόν άπεκάλουν κυρ - Μανραΐδήν, 

διά πολΰν δέ χρόνον και μετά τόν θάνατον αύτοΰ οί λαλοΰντες υπό τό βαπτι- 

στικόν Μαυραϊδής ενόουν τόν Φαρμάκην, ϊσως δέ αύτός ύπήρξεν ή αιτία να 

επικρατή ευρέως τό βαπτιστικόν τοΰτο είς τήν περιφέρειαν®, υπογραφών 

^ Ή λ. εκ τοΰ ιταλ. 5ίουΓΪί& = ασφάλεια. Έντεϋθ·εν κσΐ τά λοιπά ελληνικά, 
σίγουρος, σιγουριά, σιγουρεύω κλπ. 

* Είς διαφόρους άνσγρσφάς γορτυνιακών κωδίκων τής έν Δημητσάνη συλλο¬ 

γής ευρίσκομεν τό δνομα ώς έξης, προχείρως. Μαυραϊδής Κίτροκος καί Μαυραϊδής 
Πόγκας εκ Στεμνίισης ΙΖ' αΐ. (Κώδ. Φιλοσόφου 141, φ. 57α, ρχβ ). Παπα - Μαυ- 

ρσϊδής Κσπλάνης (αύτόθι, φ. 81α), Μαυραϊδής Μάγκας, από χωρίον Μάτεση ( αύ- 

τόυ-ι, φ. 63β ), Μαυροϊδης Κανελόπουλος, έκ Καρυταίνης (αυιόθ^ι, φ. 63β ), Μαυ- 

ραϊδής Ζενετόπουλος, έκ Στεμνίτσης, ετ. 1802 ( Κώδ. Προδρόμου, άριΟ-. 163, φ. 47»), 

Μαυρουδής Πουλημένος, έτος 1728 ( αύτόθ·ι, φ, 103»), Μαυραϊδής Ψωμάς έτ. 1691 

(αύτόθι, φ. 149“, οπού καΐ ’Αντώνης Φαρμάκης, έκ Στεμνίτσης) κλπ. Επίσης 
άπαντα καΐ ώς έπώνυμον, π.χ. Πσχούμιος Μαυραϊδής (κώδ. Φιλοσ. 141, φ. 46“), 

Ρωτίδο τοΰ Μαυροϊδή ( αύιόθΊ, φ. 81“ } κλπ. 
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άοχικως καΐ 0 ίδιος άνευ επωνύμου. Τό πρώτον την υπογραφήν του ευρί* 

σκομεν είς έγγραφον τής μονής Φιλοσόφου (φάκελ. Μονής Φιλοσ. εγγρ. ΙΖ' 

αϊ, άριθ. 3), δ'περ είναι διαθήκη συντεταγμένη είς “Ακοβαν, τή 12 Δεκεμ¬ 

βρίου 1694, εν ή τελευταίος μεταξύ των μαρτύρων υπογράφει -/■ μαβροϊδεις 

απογοριο ςεμνιχζα μαρτιροτανοΰε. ΈπΙ χρόνους ικανούς και μετά τον θάνα¬ 

τον του Μαυραϊδή, τό όνομά του κατήντησε τοπωνυμίαν εκ των κτημάτων 

αυτού. Ούτως, εις έγγραφον από 17 Μαρτίου 1719 πωλητήριον, άμπελος εις 
θέσιν Καστανιά ορίζεται συναύλακα ^Αγιαννιώτικο καΐ Μαυραϊόόπονλον 

(αυτόθι). Εις άλλο δμοιον από 2 Φεβρ. 1727, αγρός είς *Ατζίχωλον οτό 
Λιβάδι ορίζεται οννανλακα του μοναστηριού Άγιαννιον καΐ το άλλο μέρος 

μηασιά Μανροΐδη Εις βραχεϊαν άφιέρωσιν από 10 Ιουνίου 1746, κατα* 

χωριζομένην είς φ. 1143 τού κτητ. κωδικός μονής Φιλοσόφου, άγρός είς 
θέσιν Αωβαπιδιά βρίζεται πλησίον τον πασιά Μανράϊδή. Είς πωλητήριον 

τού μοναστηριού τού Προδρόμου (Κώδ. 163> φ. 149“), άπό 20 Αύγου¬ 

στου 1760, άγρός βρίζεται στό καλογερικό καΐ στον Μαυραϊδή κοντά. *Εν 

καταγραφή κτημάτων τής Ιδίας μονής τή 5 Ιουλίου 1819 (αυτόθι, φ. 503), 

κτήματα βρίζονται είς θέσιν Ζελίβες καΐ τό κάτω μέρος ό παοά - Μανραδής, 

περαιτέρω Ι’ως τόν βράχο καΐ είς τού παοά Μαυραϊδή, άλλο δέ κτήμα πάλαι 

Παλαμηδαίικο, κεΐται άπό τό Ι'να (μέρος) χοντάκι εως είς τό άλλο του 

Καμινιού κα\ ^ως είς τον Μανραδή. 

Είς Στεμνίτσαν σήμερον οί κάτοικοι δεικνύουν τήν πατρικήν οικίαν 

τού Μαυραϊδή, πλησίον τού ναού τής *Αγ. Παρασκευής, ή δε παράδοσις, 

ούχί άπηλλαγμένη υπερβολών, άναφέρει περί τού άνδρός πολλά. Ιδιαιτέρας 

Ιξετάσεως χρήζει τό θέμα τής άρχικής καταγωγής τής οικογένειας Φαρμάκη 

καί των τυχόν σχέσεων μεταξύ τής τής Στεμνίτσης καί τής τής Δημητσάνης, 

διότι όχι μόνον παλαιά είναι καί τής Δημητσάνης ή βμώνυμος οίκογέχ’εια, 

αλλά και τοπωνυμίαν μέχρι σήμερα Στον Φαρμάκη άκούεται, πού είναι Ικανώς 

παλαιόν, άπαντών π.χ. είς φ. 32“ τού κώδ. 146 Μον. Αίμυαλούς τή 1 Όκτ. 

1687 Στον Φαρμάτζη τό λάκκωμα. 
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

^ Τ. Γριτσοπούλου, Πωλητήρια καί άλλα έγγραφα, ενθ’ άνωτ., σελ. 

144, έγγρ. 46, στ. 6-7. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ 

1 

Τωι Μονεμβααίας 

ΐΑΟΟΒΟ ουσυΝΑΚίο, μετκοροι,ιταε, μονεμβα8ιαμ 

ΒοΗφΙα ΟοηΒίαηΙίηοροΙί, αηη. ί844-ί34ΰ 

ΟοηοβΓίΒίοτίίδ ίπ ΟΓβδΟΓίυυι Ρ3ΐ3.πΐ3πι ΟΓβϋοηί^υδ βηίεα ηοίυδ, δυίίβείυδ 
πϋρβΓ ίδίάοΓο δβάε ρυΙδο, Μοηβιηδδδίβε ιπείΓοροΠίΕ (Ιβοοδιίδ), 1ηπ38 Αοίη- 

άγηο, €ί ωείΓοροΙίίΛε ΟοΓίηίΙιίοΓϋπι ( ΗγβοίηΙίιο ) εί Οεοτ^ίο Εβρί^Βε Ογρηο 
ΙίΙΙεΓΒδ ωίδίΐ, δτενεβ ςυίάεΓη, δεό Ηβυά ΐιορετεδ νί δΟΓΪρΙίδ ίΐϋδ ίιΐ8ίθΓΐ6υ8, ιιεε 
ωίτιιΐδ ίη 3(1νεΓ53Γίυπι Βοτεδ. Εε^'ΐί δΐη^αΐΒδ Αείηάγ·ηπ8 &ίς[υε ρτοΤίΒνΐΙ. Αυοίο- 

τεπι ΐΒπάΒΐ, ΙιΟΓίΒίατςιαε ρ&τίΒ δετΐδΒί, ίυηι &ά οηιηεδ εοοίεδί&δ, ουω βά ΤΙιεβ- 

δβίοηίοεηδεδ εοΓυπιςτιε τεοεηδ οΓβΐη&ίνιηι ρΑδίοτειη, ΗγΒοίηίΗυπι Ογρτιηπι, εχ 
ηιοπΒοΙιο Ηοάε^εΐΓίΒε. Μ&χΙπιιιηι ςιιΐρρε Τΐιεδδ&ΐοπΐοεηδί^ιΐδ ίηιιηΐηεΓε ρετίοα- 

1«πι Β οοπιπιοΓΒΐίδ ί6ΐ ρεηϋα ΙδΐόοΓΟ Ρ&ΐΒΠΐ&ςαε. βαοΓυιη ρΓ&εΙετ ροΙγΐΗβίδίηυηι 
εΐί&πι ωεδδβΗ&ηίδηιιΐδ εττοτίδ ροτίΐο δίί, οηηι δε Οεαιη οουΐίδ αοΓροτείδ οετυετε 
οοπΙβηάΒοΙ. ΗΒβΓεδίιη ίδΙ&ηι, ιη Μοηΐε 3&ηοίο εί Οοπδΐ&ηΗποροΙί, εΐ ΤΙιεδδΒ- 

ΙοηίοΒβ ^Γ&δδΒπΙειη, ΒΠοίοΓειη Η&^ετε ΟεοΓΕίυηι (ΕΒΠδΒεαηι), ηιιι ΤΗεδδΒ- 

ΙοηίοΒε οοηΙυδβΓηΒΐΐδ ίνιετΐΐ: ΙδΐάοΓΟ. ^ιιεπ1, ΐιαρίεΐ&ίΐδ οΐϊπι οοπνΐοΐυιη εΐ ρορυ- 

Ιαη ΙαηιυΙΙυ Τ1ιε38Βΐοηΐο& ρυίδυπι, ηαηε ίη Αΐΐιο ιηοπίε άερτεΐιεηδηηι εί; ίηπδία 
οταοε ηοΐαΐυπι, ίπάε ηηοηηε εχηΐ&τί οο&οίαιπ εδδε. Τοίίηδ δβοίΒε θηοεπι {ειηΐ- 

ηαιη εδδε, ηοπιίπβ ΡοΓίηΒπι, φηβπι Ιδίθοηΐδ, εχ άίδοΐρηΐίδ είηε, εεά εί ίρδε 
ΡαΙαηΐΒδ θεητη ροίίιΐδ φη&τη ρτορίιείϊάΒ ]ΐ3ΐ3ε&ηί:. Μϊ11:εΓε 5ε εηηι ερΐεΙηΙα Οΐα- 

Ιο^απι «νΐρεπηυπι», ί.ε. 3 Ρ&ΐ3ΐηα εάίΐηηι, υΐ ηιείΓοροϋΪΒ άεπιοηδίΓαΓε ναΙεαί 
ηαΐΐίδ αδ Αείηάγηο εαΐυηιηϋδ 3ί{ίεί Ρ3ΐ3ηι&ηι, Ιάειη^υε τηϋοηε εί ορεΓ3 ίοε- 

<3αηι ΓενίηεΒί: εΓΓΟτεπί· 

({.η») μγ'. Ονκ άρα δνναται ταντό λόγος άνδρός δ αντός άρχομένον τε και 

αρχήν μεταχειριζομένον, και δή σοφώς εϊρηται τή τραγφδία « λόγος γάρ 

έκ τ’ άδοξονντων κάκ των δοκονντων ιών αντός ον ταντό ο&ένει». άν όέ 

1. ΙηδεΓΪρίΐο ; Ιαοοόο ; ν. Ο. Μ ε γ ο 3 1: ί. Νοίΐζίε άί Ργοοογο ε ΟεπιεΙτΐο 
αάοηε... (δΐυάί β Τεδίί 56), Οΐίΐα άεΐ ν3ίίθΕηο, 1931, ρ. 223, 40, εχ οοάίοβ 
ν3ίίθ3πο ^Γ3εοο 1096, ϊ. 29ν. ΟηοιιηαΗο: Ρ.Ο., ί. 152, εοΐ. 1293. 

2-3 Επγ., Ηεο. 294-295. 
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χαι ιΕ^άν α^'/γιν αρχΐ] τις, ήΧίκον το της δννάμεως. αν δε και μετά τον άλη- 

0 ΰονς β τεταγμένος καί δικαιοσύνης τιροεστηκώς καί τής ενοεβείας νπερμα- 

χών, ενταν&α τό άμαχον, σν γάρ, ώ ^ειότατε, ήγώνιοαι μεν λόγοις λαμπροΐς 

καί γενναίοις ενταΰϋα κατά τής ΙΊαλαμά δυσσεβεατάτης πλάνης, εύδοκιμη- 

κας δε παρα τη εκκλησία τον θεόν κατά τον του δικαίου λόγον, επεβης δε 

τον ^ειον τής άρχιερωσννης ύψους, ού προίκα κατά τιΐ’ας ούδε πριν παρα- 

10 οχέσΰαι τον άξιον τον αξιώματος εκ των ύπερ τής εκκλησίας αγώνων καί 

των ϋείων δογμάτων, άλλ'^ ά&λον Ηαβες τον θρόνον άντί των δηερ τής 

ενοεβείας άϋλων, καί κινδυνενοντα τον τής Πελοποννήσου προεοτηκότα ϋρονον 

το Παλαμνάΐον αναδεδέχϋαι κακόν άντιπαραταξάμενος κα·&εΐλις μδν εκείνο 

μετά τής εκκλησίας, έξήρπααας δέ τον θρόνον κακόν τοσοντον τής ^Ισιδώρου 

15 τιλάνης, ήξίωοαι δέ και τούτον δικαίως παρά του Πνεύματος, μάλλον δέ τής 

ρής αοφιας και άρεχής και ΰειοτητος 6 βρόνος ήξίωται. καί κοσμείται ννν 

άνδρί τοσούτφ χ6 Δωριέων γένος ού καλόν κάλλιαν, άλλ’ έσχάτον κακόν 

δνσσεβείας το κάλλιστον άντειληφότες, εύσέβειαν, δί* άΐ'δρόί ποιμένας καί 

τάλλα μέν τελείου, άβλητον δ’ ενοεβείας και πριν έπιστήναι χή ποίμνη τούς 

20 έπιόντας αυτή διεψΰαρκότος λύκους, έκεΐνα δή σου τοιαΰτα δντα και λ,όγονς 

ού βραχείς ύπέρ τής ενοεβείας, νυν ού μακραΐς έπιστολάΐς ώσπερ ήλιος 

έπιφανείς άκτΧαιν ύπερφαέοιν ήφάνισας περιοναία δννάμεως τής έκ τον 

Πνεύματος τον χρίσαντός σε κάπΙ ζδν χρόνον τής άρχιερωσννης καβίσαντος. 

ή μάλλον κάκεινονς άνήψας τούς λόγους τούτοις εις τό λαμπρότερον. και 

2δ γάρ ΙκεΧνοι τοΰ Μονεμβασίας είναι φημίζονται οίς τότε βλη^ειαα καπΙ | 

ί· 72 γόνυ πεοοναα ή Παλ.αμναία πλάνη νυν τοΧς αύτοΧς ίκείνοις ονν τούτοις 

έπιονσιν, ως είκος καταπίπτει τελέως διά τήν έκ τον γυρίσματος έπικουρίαν, 

οϊς ωδε γράφεις ημΧν, οΐς τφ Κορινάίων ποιμένι έκεΧσέ πη, οΐς είς Κύπρον 

Λαπίϋη· οίς οί δεχόμενοι καί ψυχροί γ^^ άν τινες οντες ανήφ^σαν, οντες 

30 δε δπερ ειοι προς τον παρόντα τής αΐρέσεως '&ήοα πώς οι'ει προσαναφλέ- 

γονται. και πασχονσιν νπο τοντων δ γέ φαοιν ^Αλέξανδρον τον Μακεδόνα 

υπο τής Λντιγενιδον μουσικής, ασαντος γάρ ενύάλιον ίκείνον ονκ εγκρατής 

7 Παλαμα ■. ΟΓε^οηπδ ; νίί& βχιοίΟΓθ ΡΗίΙοΙΙιβο, Ρ.Ο., Ι. 151, οοΐ. 551 -656. 
8 εντανϋα ■. ^οπ81:&ηι^πορο1^. 

ϋ Ίαιδώρον : ΤΙιεδδΒίοηΐοεπδίδ, είβεΐυδ πιείΓοροΗΐβ ΜοηβπιΙ>35ί3ε ( 1341 - 
1344 ), εεάε ρΓίνδΙοδ (1344, XI. ), ρ&ίπΕΓοΙίδ οεεππιεηίουδ (1347-1350); νίΐβπι, 
ΕιιοίοΓε ΡΙιΠοΙΙιεο Οοοοίπο, ε<1. Α. Ρ&ρ&ΟορϋΙοδ-ΚβΓ&ιηειίδ, Ζ\\λ\ά 

άνυΐίΐι νδεΙεπΞΐίΐεΙι ρίΐί;ΓΪ3ΓΐζΙιον XIV ν., 33πΐ£ίρεΙεΓ5υΓ£·, 1905, ρ. 52-151. 
28 Κοριν&ίων ■. Η^^δοίπΛυδ ; ΜεΓΟ&ίί, ΝοΙίζίε, ρ. 223, 39, 
29 Λαπίϋη·. θ0θΓ§:ία3 ρΐιΐΐοδορίινίδ ; ν. ερ. &ά επιη (3&ίαηι Αεΐηδ^ηο; 

Τ1ι. ϋ5ρ6Π8I^^^, δίηοάΐΐί ν πεάεϋίο ρΓ3νοδ1&νΐΐ&, Οάεδδδ, 1893, ρ. 75-77, 
εχ οοίϋΐοε Μοπίΐςεπδ! §Γ3εεο 223, ί. 4ν-5ν, ερ. 6. 

32 Λντιγενιδον·. Ρΐιιί., ϋεΐΉ. ΡοΙίοΓΟ. I, 

θΓε§θΓίί Αείηά^ηί ερίδίοΙ&ε δείεεί&ε IX 91 

ήν * Αλέξανδρος εαυτόν καν εΐ δείπνων ενρέϋ'η, άλλ’ ώρμα εύ&νς εφ’ δπλα 

και τήν παράταξιν. δ μέν ονν προς τον γενναΧον καί ιερόν Κορίν&ον, καί 

35 δ προς Λαπί'&ην τον οοφώτατον γράφεις έλαυμάζων αύτονς τού κατά τής 

Παλαμήηδος πολνϋεΐας μένους, και άνέγνωμεν καί έ'&ανμάσαμεν καί δσοί'ίτ 

ταντα — πολΛούς δέ ■— άναγνώναι συνέβη, τους μέν τής εκκλησίας έφαίδρυνε 

τους δέ τής εναντίας μοίρας κατησχννεν, ή των μέν την προτέραν φαιδρό- 

τητα, τών δέ την αισχύνην έδιπλ,ασίασε. γράφε δ’ άετ τοιαΰτα ταΧς έκκλη- 

40 αίαις πάσαις καί μάλιστα τοΧς Θεασαλονικεύσι καί τφ τούτων ποιμένι. εοτι 

δέ ονιος "Υάκινϋ·ος ό ΰ-ανμάσιος 6 τής μονής οίκήιωρ ^Οδηγητρίας τής 

παί'αγονς Θεομήιορος. ούτος γάρ ννν άρχιερεύς Θεσσαλονίκης κεχειροτόνη- 

ται. ω γράφε δή, καί τοις άλλ.οις ο{5? ωφελήσεις γράφων, και βοη'&ήσεις 

τοΧς σεαντον πολίταις οΐς ούκ ολίγον ένέπαρται τό ΠαλαμναΧον κακόν παρά 

45 χό χρονίονς έκεΐ διαχετριφέναι τον Παλαμάν τε καί τον ^Ισίδωρον, οΐο-άα δέ 

δη καί Μαοααλιανισμός μέρος ίστί τής δλης αίρέσεως τον Παλαμα. ή γάρ 

δράν φησι σωματικοΐς δφβαλμοΧς μορφήν θεού φυσικήν καί '&εότητα, καί 

Πνεύμα άγιον καί άναρχον αΙοΰητώς ύποδέχεσάαι, σαφής Μασσαλιανισμός έατι 

πρός χή πολυάεια. αϋτη τοίννν ή αΧρεσις ννν άνεφάνη μετ^ αίσχίστων έργων 

50 έιέρων καί είκονομαχίας έν 'Όρει τφ ίερφ καί τήδε κάν τή Θεσσαλονίκη, 

καί πρώτη τής πλάνης ταύτης τής μετ* αΙαχρότητος αίτια Γεώργιος έκεΧνος, 

δ *1οιδώρφ γ^ρόνον οννφκηκώς Ικανόν έν τή Θεσσαλονίκη, δί φωραάείς 

έκεΧ τότε βλάσφημων εις τά βεΐα, έξώρμησε μέν καβ* αύτον τόν Θεσσα· 

ί. 72ν λ,ο\νιχέων δήμον διέφυγε δέ μόλις τάς έκείνων χεΧρας άπ* αύτής τής κοινής 

55 οικίας αύτού τε καέ Ισιδώρου, δς αύάις νυν φωραβείς καί φρονών καί 

πράττων δ μηδ' έξεστι λ.έγειν, στανροειδώς έοτίχϋη καντηρίαις τό πρόσω- 

πον και άττηλάάη τοΟ άείον *Όρους ώς βδέλνγμα τής έρημώσεως, καί 

πολλοί συν σδεω σατηρικοΐ καί μονάζοντες. ών άρχουσα ή Πορινή καί άεά 

τις ενρέάη, πάσης αύτοΐς υπουργός αίσχρότητος καί βδελυρίας, ής φοιτητής 

60 παρ' όντινονν ^Ισίδωρος ^έ^Όνε, καί ττρός ήν ορών ώς πρός κανόνα ·&ειον 

παν δ χιού V λέγονσαν καί νενονσαν καί σχηματιζομένην καί πίνονσάν γε καί 

μέάη σννοϋσαν διηνεκεΧ διήγεν ονιος, έξνμνών ώς προφήτιν, συν Παλαμα 

τφ οοφφ. καί ννν αύτής όντως έχονται καάάπερ τής νφειμένης άεότητος, 

41 Ύάκινϋος·. ΜβΓε&Ιΐ, Νοίΐζίε, ρ. 223, 37 ; Αείηάγητιδ ΐπ 6ρϊδ1:ιι1& 

&(1 Ιν&ρίΐΐιβηι 5αρΓ3 ]3ΐκ33ί&. 
51 Γεώργιος: Ι,&Γίδδ3ειΐ5 ; Νίε. Οτεβ·. XIV, 7, 5 - 7 : Ι. II, ρ. 718 - 720 ( Βοηπ), 
57 βδελυγμα : ε{. Όζη. IX 27 ; Μθίίΐι, XXIV 15. 
58 οατηρικοί \ Ιε^. σατυρικοί ? Πορινή ■. <Ις ςιι& ν. ΟαΠίδίτίτη ρ3ΐΓ!&ΓεΙΐ3ΐπ ( ςπί 

6&ηι Ιτεπεη νοοβΐ) ΐπ νίΐα 3. ΤΗεοάοδϋ ΤΪΓπονΐεπδΐδ (δίπνΐεε ίπηίυηι ), επρ. 

14 ; εά. V. Ν. Ζ 1 3 ί 3 Γ δ ΐ, 85θΓηΐΐ5 Ζ3 π3Γθάπΐ ιιπιοίνοΓεπ5]3, 20 (1904 ) 1-41. 
Εάοοϋίί ηιε άε Μδ, ρτο δΠ3 άοείτΐπε «ί Ηπιηαηΐίαΐε, ν, ε1. Μ. Ι^ΕδοβΓΐδ Οογ· 

ε^Γεηδίδ. 
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μαΙΧον δε καΜπερ τής πάντων νπερκειμένης οι ευσεβείς, ταντα μεν 

65 ονν Οντως έχει, συ (5έ 0ή τον διά?ωγον δέξαι τον έχιδναΐον καϊ δπως 

αυτόν ον μόνον έπιδεικννς τοΐς δτι σνκοφαντονμεν τον Παλαμαν αυκοψαν- 

τονσιν ήμας ουκοφάντας αΰτονς ήμων εναργώς αποδείξεις, άλλα και λόγους 

δημιουργήσας τους τη ση δυνάμει προοήχοντας προς τοΐς προτέροις αντιτά- 

ξεις τη πλάνη καί διά τούτων τοΐς απανταχού γης δμιλών άπαΧλάξεις τής 

70 νόσον τους έντεΰ&εν νοσήααντας, καί τούς εμπεσουμένονς ταύτη εμπεσεΐν 

ονκ εάσεις, και ώ; είπεϊν δησαυρόν καταλείψεις τη εκκλησία τού Θεού 
τιμιώτατον. 

2 

Τ ω ι άρχιδιακόνωι Βρυεννίωι 

ΒΚΥΕΝΝΙΟ ΑΚΟΗΙΟΙΑΟΟΝΟ, ΤΗΕ35ΑΙ,ΟΝΙΟΑΜ 

^οη$ιαηι^ηοροι^, ί344·1$Α6 

ΑυάΙνίί Αςίηάί'πυδ ΒΓ^'βηηίιιπι ιιηρ&νιάβ Γβδίίίΐδδβ ΟΙΐδΓίΐΙζίΐβ, δβοίδίοπ 
Ρ&ίβηι&β, νβΙιβίΉβηΙβΓ ιπ ρίβΕ&Ιβηι ΐΓπιεηίΐ. Νυπο νβΓο, ου» €ΐ &Ιί3δ ίδΙίιΐδ 
ίπΓΟΓ ί&ηι 8«ΐ386(36Γίί, Τΐ365δ3ΐοηίθ3ΐη ρβΐίΐ ηοναδ βί Ι^οηιΐδ ραδίοΓ (Η73θίη11ιυ8 

ηιείΓοροΙϊΙιβ,), ΡΕί&ιηίίίΰδΐη ββοί&ιη ΓβάίοίΙιΐδ βνηΙδνίΓαδ, ιιΐ3§·ηί3 ίη Βπ^^βαπίχιπι 
οίίίοϊίδ 61 £Γ&ίί3 ίηίαηιβ, Ιβηι ρΓορίβΓ ρΓ3εΐβΓί£3πι ςιΐδπι ρΓορίβΓ δρβΓδΙβπι ίη 
βθ(ΐ6πι ΙίβΙΙο δοοίβϊδίβιη. Οίνΐη» ρΓΟΓδίΐδ ρΓονΐ<ΐ6ηΙί3 βνβηίΕ υί Αοίηά^^ηιΐδ 6ΐ 
ΒΓ^'βπηίιΐδ, Ι&ηΐδ £&ιηΐΗΕΓΪΐ3ΐβ Εηίίςιιο πβχΐ, οοπίυαοΐΐδ εΐίδπιηαπι νίτΐΒαδ 
ΙίΕβΓβΐϊοοηιπι Εοοίβδί&τη ίπν&άεηΙχίΓπ βχοίρβΓεπί ίπιρείηω. Οε^βΓυπι ΒΓ}'6ηηίιΐδ 
&13 Αοϊηίί^πο, οαί ε ΐβηεΓίδ Εηηίβ Εοαίοαδ ίαίϋ δίαιιιΐ εί πίΕβίδίεΓ, δίικίίοδε 
δεπιρεΓ οιΐΓ&1)ίΐηΓ &ά «δςαε ιηεΐΕδ Ηηίιΐδ νίίΕε, «ΙίΓΕςαε, δί ίίεπ ροδδίί. — Ερί- 

δΐαΐΕπι ηηζ οηπι άαοΐίαδ βεςίαεηίίΐιιΐδ (ίείηΐίδδε νί^είΚΓ, &ηί ίρδε ιηείΓοροΙίίΕ, 
Εϋΐ δΐίςαίδ εχ εϊιΐδ οοπιίίΕία. 

72ν) μδ'. Ονκ άνήκοοι, σοφότατε δέσποτά μου, τής σής γενναίας ένστά- 

σεως προς τήν τής πίστεως καινοτομίαν έμείναμεν, και τοντ’ άκηκόαμεν έν 

τφ καιρφ τής ακμής έκείνης των άλαστόρων παρρησιάοασ&αί σου τήν τελειό¬ 

τητα, δτε Χαρατζας έπνει σφοδρός ό δεινός Παλαμίτης κατά τής ενοε- 

5 βειας. Νυν ό οίμαι και αλλτος τής Χαρατζά μανίας λελωφηκνίας ήκε '&αυ- 

μαστός ύμίν τής εκκλησίας τής νμετέρας ποιμήν, ιν’ αυτόν αντοΐς προσείπω 

τοΐς ρήμασιν οϊς 6 ποιμαίνων ποιμήν απάντων καΐ αρχιερέων αργμερενς πρώ- 

65 διάλογον, βδί ίη οοοΙίοε Υεπείο Μεγοιεπο §γ&60ο 155, £, 91ν·98ν; ίπ 
οίρίΐ: μαΰεΐν εβονλόμην παρ’ υμών των ζητονντων... 

2. ΙηδοΓίρίίο : Βρνεννίω ; Κ. Ο υ ί 11 3 η <1, ΟοΓΓεδροπάΗΠοε άε ΝίοερΙιοΓβ 
ΟΓ620Γ38, Ρ&Γίδ, 1927, ρ. 275, νϋ ; Ρ.Ο., ί, 152, οοΐ. 1220β - 1223ϋ ργε6- 
86ΓΪίηι 1222β - 1223α (1336. X. 24). 

4 Χαρατζας·. ερ. 3,ί>.ΐ8-:9.2ΐ; α£. Ρ.Ο., 152, οοΐ. 1327α. 

6 ποιμήν : Η^&οίηϋΐΐΐΐδ ; ερρ. 1,41 ; 3,25-29. 

93 0Γε§;οΓίί Αοίηθγηί ερίδΙηΙ&ε δθΙεοΐΕε IX 

τον εαυτόν προσηγόρενσε. προσήκων ^'ορ οοτος εκείνω εΐπερ τις άλλος άνήρ. 

I. 73 ήκε δέ ποιμανων μέν εν και καλ.ό)ς καί τάλλ.α τήν [ ποίμνην τήν εαυτόν, τό 

10 κεφάλ,αιυν έξελών αυτής τήν Παλαμήτιν νόσον, ήν άγα&ον ποιμένος ερη¬ 

μιά νενόοηκεν. φπερ οϊμαι κεχαρισμένος εση καί περισπούδαστος καί ών 

αυτή πεπολέμηκας και ών του λοιπού συμπολ.εμήοεις αντφ, και σννεξελ,άς 

? γε τήν είρημένην νόσον, ήμΐν δε οϊμαι κατά πρόνοιαν Θεού κανταύΰα 

αννήλ&ε τά πράγματα, τν* ώσπερ οίκείως άλλ,ήλοις εξ ά^χήζ διεκείμεΰα, 

15 όντως εχωμεν καν τοΐς άγωσι τοΐς υπέρ ενσεβείας, εν οϊς ημάς ονιω προσή- 

κεν έχειν, εί και ταλ.λα διεφερόμεϋα, ου γάρ Θεμιστοκλ,εΐ μέν καί ^Αρι¬ 

στείδη τφ κατ’ αυτόν καλ,ώς εϊχεν έπιόντος τον Μήδον διαλελύσι^^αι τα 

πρώην διάφορα ΐνα τους “Ελληνας σώσωσιν, άνδράσι δ' ενσεβέσιν ίτέρως, 

έπιόντος αίρετικον καί δυσσεβονς πολέμου έπΙ τήν εκκλησίαν. Άλλα ταντα 

20 μέν προς &Χλ.ονς ήμΐν ϊοως ύπάρχει λέγειν, συ δ’ ήμΐν, Ιερότατε, καί πάλ,αι 

ί καί μετά ταντα καί νυν. και ώ; είπεΐν ϊκ ηαιδός δχ^ι■ τονδε, και φίλος 

ί καΐ διδάσκαλος, καί κομιδή περισπούδαστος, και έ’ση γε διά τέλους, καί 

1 ζώσι καί βίετά βίον, οϊμαι, εϊ γέ τις αΓσ^?;σίς τοιάόε μετά τόν ώδε βίον. 

? 3 
ΝΕδΟΙΟ 6ϋΙ, ΤΗΕ38ΑΙ,ΟΝΙ6ΑΊνΐ 

Οοη8ίαηΗηορΙΐ, 1344 ■ 1346 

[ νίταπι, οηί 80Γί6ί1:, ηηηςιίΕπι νίάίί ΑοίηάίΉυδ, βεά εχ ΙίΙΕβΓίδ είϋδ βΕ ηονιΕ 
ί εΕ ΕιηΛνίΕ, ρίεΕ&Εβ τεΙεΓΕΐδ. ϋΕ Ιιοο ρτ&β οεΕετίδ πιετΐΕο ΟΕρΕυδ δϊΕ ηοη ίηάε 
I ίΑΟΕυπι εδΕ ςηοά Γείίηα&δ ε&τυηι άοΕεδ ετιΕ νΐϋ ρεπάετεΕ βιιΕ ρΗταπι ρβΓδρεχϊδ- 
I δεΕ, δεά ςαοά, οαπι Ευηο ηι&χίπιε ηονα δΐίΓΓεχίδδεΕ Εαετεείδ ( &ιιεΕθΓε ΡΕΐ&η3&), 
I ρετορροτΕυπε ΙίΕΕετίδ ίΠίδ εΕ Ι&υά&Β&Εητ ΟΙι&^ΕΓοη, ρίεΕβΕίδ ρτορνι&πΕΕοΓ, εΕ 

ν}ΕυρεΓΗΐ)&ΕιΐΓ 01ι&Γ&Εζ3δ, ρίοταπι ρθΓδεουΕοΓ. ΙδΕε, ςαί Ειιηο δυρετατε νίάε^δ- 

ΙιΐΓ, Γ6 Ε&ηιεη νέτα 5ηρεΓ8Ε)3ΕιΐΓ ΐΠίδ ςηι είυδ ΐιυρϊε (ΙίοΕίδ ηοη 3ΕΕεη(3εΕ)ΕπΕ. 

Εεπι νΐοΕοπ&ιη, ίη &ηΐπ3ίδ ρίοηιιη ΓεοοηάΐΕ&πι, Ββιΐδ ηηπο άεοΙ&τ&νίΕ, ηΕ δ&πείίδ- 

δίπιιΐδ ρΓΒεδίιΙ ( Η>'&οΐηΕΐιιΐ3 ) οδΕεηάεΕ, 3ίηαα1 &ε ΐΐΐυο ( Τ1ΐ6δ5&1οπίο&πι δοίΙίοεΕ) 

ΕρρηΙετίΕ. Ιδ νίηιπι άοείϊδδίτηϋπι, ευί Ηαεο ερίδΕηΙα ηαϊΕΕίΓυΓ, ο1) ρίεΕΕΕεηι ζάταί- 
Γ&5ίΕϋΓ εΕ οΙ) &(3πιίΓ&Είοπειη ΐδΕαπι βΐαδάεπι είνί^ιΐδ νδίάβ ρΓθ6&5ίΕηΓ. Κο^εΕ 

<1είη(3ε Αεΐηθ^^ηηε ιιΕ, ςηί Οηάηπι ΙίΕΕεί'ίδ 3<1 αΐίοδ άβΕϊδ ε&ρίη3 δίΕ, ωίδδΐδ δί^ί 
(ΐαο<ΐυε ιη&βΐδ βΕς,ηε ιη&κίδ ο&ρί ροδδίΕ. — ΤΙαεδδαΙοπίοΕπι (ίεΙ&ΕΕ νίάεΕιίΓ ερί- 

δΕαΙα ηπΕ ειιηι δεί^ιιεηΕί ρΓΕεεεάεηΕίςηε. 

(ί. 73) μβ', ’ΆλΛοις μέν αλλοδεν υπάρχει γνωρίζεσΰαι· συ δΆμοί και πριν 

δφϋ'ήναί φίλος καί γνώριμος από τής ενσεβείας. αρ’ ονν ήγνόησα ταλλ.α; 
ί 

8 προοηγόρ^υσβ : ΙοΕπη. X 11-16. 
16 θεμιοτοχλεΖ ■. ΡΙαΕ., Τίίθηι. XII. 
3. ΙπδΟΓίρΕίο : ΤΗεΒεαΙοηίοαΐη; ίΙ)ί εηίπι άε§εΙ)ΕΕ ΟΙιΕΓΕΕζΕδ ϊΠε άε ηηο ίη 

ϋη. 9. 
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την έν τοΐς λόγοις ρώμην, την εν τη γλώττη χάριν, το ίτιιεικες των τρόηων, 

το τής φυσεως μεγεϋος ; οϋκ ώ γενναίε κα\ χαρίχων άνάμεατε' άλλ'δτε ταντα 

5 προηεί, και τους πόρρω λαμπρά καχελάμβανε φήμη, αυνέβαινε καΙ τους τής 

ενσεβειας ορούς παρακινεΐο'&αι βεβήλοις καινοφωνίαις και οε τούτων νπερ- 

μσχεΐν εκείναις αντιταττόμενον, και δεύρο πεμπειν επιατολάς εν αίς Χαβά¬ 

ρων ήμΧν 6 ·ί)ανμασχος ε-δανμάζετο άνϋ·' ών τής εϋσεβείας νπερεμάχει και 

Χαρατζάς ο παντολμος εκακιζετο ανδ^ ών τοΐς εύαεβέσιν νμΐν δηριωδως 

10 επετί’&ετο μη πεί'&ομένοις αίιτού τοΐς ληρήμασι. τότε τοίνυν άμα πάντα κα&ά- 

περ έν εσόπτρφ τοΐς γράμμασιν ένεωρώμεν και πάντα ·&αυμάζοντες επιεικώς 

ου γαρ ηναιοϋητούμεν — διαφερόντως το τής γνώμης ύεοοεβες καϊ προς 
-Γ. (3ν τας αιρετικας των | δυοαεβών έκβολάς έρρωμένον εΐχομεν δι’ ευφημίας, 

αοφον γαρ άνδρός καΐ γενναίου διάνοια ούχ όταν ονδεν ή τοΐς δόγμαοιν 

15 έπηρεάζον γίνεται καταφανής, αλλ όταν πόλεμος ή και κρίαις περί ψεύδους 

και άληάείας, καΐ μάλιατα τής κατ’ εϋσέβειαν, και πλείονς μέν ίχείνου 

ήττονς δε ταντης οΐ πρόμαγοι καΐ νόμφ χειρών κρατώαιν οΐ χείρονς περί 

τα δόγματα, ά παντα οϊμαι τότε αννέπιπτε παρ* ύμΐν. έκράτει γάρ Χα¬ 

ρατζάς, ώς έπέατελλες, μάλλον δέ κρατεΐν έδόκει, ού λόγοις ΐ'ονν ^χονοιν 

20 άλλ νβρει και λοιδορίαις καϊ αυκοφαντίαις καΐ χειρών αύτών εργοις, υμών 

τών φιλευοεβών και τοΐς Χαρατζά δυοσεβέοι μή προαεχόντων λόγοις. όΐ 

δ όντως έκρατεΐτε τφ μή προαέχειν αύτφ καΐ τήν έκείνου νίκην καΐ την 

'&ραουτητα ήτταν έκείνου και ·άανμασ7ήν αισχύνην (...)> τί^τδ μέν ύμεΐς, 

νυν δέ καί θεός. Κάϊ τότε μέντοι Θεός, άλλ,ά νΰν περιφανώς άποδείκνυ- 

26 οιν ουσαν, 6 δέ πανίερος ήμών μέν δεσπότης νμέτερος δέ ποιμήν φανείς 

παρ ύμΐν καί τούτο δείζει καλ,ώς, ή τοΰιό γε προ πάντων, καί αέ κατά τό 

εικος αγαοεται μέν των άλλων, άγάσεται δέ διαφερόντως τής ενοεβείας 

αυτής, τον ενεκα πάντων άξιο&αύμαοτον. ευδοκιμήσεις σύ μέν παρ’ αντφ 

δια τα ειρημενα, ο δε παρα τή πολει και διά τό σέ τιμάν, εμέ δέ ον ταΐς 

30 προς ετερονς επιστολαΐς ηρηκώς αίρει καί ταΐς προς έμέ. ήδν γάρ εμοί τού- 

τοις βεβλ.ήο'&αι τοΐς βέλεσιν ένεργεοχέροις. 

5 16§. λαμπρά... φήμη 9 

7-8 Χαβάρων. Μετοίΐίί, ΝοΙίζίβ, ρ, 223 η® 2δ. 
9 Χαρατζάς: διιρΓβ, ρρ. 2,4. 

23 αίαγύνην κρίνοντες'? 

25 ποιμήν. Η3Γαοίπ1;Ιιιΐ3, αιείΓοροΠίΕ ΤδβδδΒίοπΐοβηείδ ( 1344 - 1346), δυρτα 
ερ. 1,40 ; 2,6. 

4 

Τώ ί Μαγίστρωι 

ΤΗΕΟΟϋί,Ο ΜΟΝΑΟΗΟ ΕΧ ΤΗΟΜΑ ΜΑΟΙ5ΤΚΟ, ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝίαΑΜ 

€οη$ίαχιΗηοροΙί, 1344 - 1346 

ΡΙιοεπίοε Γ&Γίαε &(3νοΐ3Γε, (ΐαετΐίχΐΓ Αςϊη{35'ηιΐ3, ΗΐίεΓαβ Μβ^ΐδΙη, ςα&3 

ΕδβΓίϋδ ίΙιιεΓβ Νίΐο, ΐυιη ίρβε ουρί»!;, ίυιιι ίΠε ροΐΐίοίίαδ εβδε νΐάε^ίατ. βυ&ε 
ςηίάβηι ΙίΙίεΓΑβ οοπιαιοίϋδδΐιιιαε ηυηε πιαχίπιε δΟΓΐΒετεπίΕΓ, εταπι πονά δΐιττεχε- 

ΓΪΙ ίχΑετεδίδ, αηοίοτε Ρ3ΐ3ΐιι&. Ιδί&ηι ρθ5ίε3ςια3ηι νίχ ηοπ ρετ Ιοίβιη ερίδίυίδΐιι 
ίηιρα8·η3νίΙ Αείηά>’ηηδ, νετεΓΐ 56 ίαΐείατ ηε ιηοί^τιΐοδ Ηΐΐ6Γ3Γυιιι εχοεδδβΓΐί, δΐπε 
13113 ΡΓΟΓ5Ε3 ηεοβ85ίΪ3ίε. ν^ρεπι εηίιη βίβιε 6οπ3ηι, ίοτε υϋ ηονιΐδ εοε1ε5Ϊ3β 
ραδΙΟΓ ( Η>·3είηΙΙ:α5, ιηεΐΓθρο1ί(;3 Τδεδδ&ΐοπΐοεπδίδ ) ςυί αά ^Γεβεπι βηιιπι ρτο- 

{βείαταδ δίΐ, Ιιαετβίΐεδίειιι ρΓΕνίϋδίειϋ ίιΐϊκίΐίίυδ εΓ&<3ίοεί. Πεηιιο δίΐβπΐίιιιη εχριο- 

ϊ)Γ3ί 3ΐηίοο, ςυεπι οβΓίίοΓειη {3θίί ευιη δε πονο ρΕδίοτ), ίαΐυηιπα ίη ΙΐδεΓβΙίείδ 
<1ε6εΠ&η<3ίδ δοείηηι, ίπάίο&δδβ, το^δίςπε ηε δρβιη ίδΐ3ηι ί&1ΐ3ί· — Εί Βαηο εί 
δεςϋεηίειη αίςαβ δηρετΐοΓειη ερίδίυΐβδ 3ΐιί ΐρδί πιείΓοροΙίίΒε 3υϋ εΐίοιιΐ εχ εοπηί· 
Ιίδυδ είϋδ ετβίΐίί&πι βδδε ί&είΐε ευδρίεβΓίδ. 

({. 73ν) βΤ'' Φοίνικας ήμΐν έμιμήσατο φύσιν, ώς εοικεν, 0 σοφό¬ 

τατος Μάγιστρος, διά χρόνου φαινόμενος τφ έπιστέλλειν, ώσπερ *Ινδοϊς 
ί έκεΐνος καί Αίγνπζίοις έπιδημών. άλλ” ήμεΐς γε την γονν τού Νείλου φύσιν 

αύτδν μιμεΐσ^αι ήΰ^έλυμεν, έηεχείως ήμάς τοΐς γράμμασιν ά'ρίοντα, έπειδή- 

5 περ ούκ έ&έλει πολλάκις ένιαυτού. δ δ' οϊμαι γράφειν ήμΐν καί παντελώς 

άπεΐπεν, οϋζω βαάείρ. σιγή προς ήμάς εκ πολλοΰ πάνν χρή^αι, αύιούς άεί 

γράφοντας, χαίχοι τά ύστατα έπιοτέλλων ήβώντί τινι πρός τούτο τούργον 

έφκει καί πάνν προΰυμουμένφ τού λοιπού τούτο πράττειν, τών τε άλλων 

ί. 74 ένεκεν ών ήμΐν έκ πο).λ.οΰ πρότερον πρός άλλήλους υπήρχε και δχι τού | κοι- 

10 νον της εύσεβείας λόγου, παρ' άνδρός καινοχόμου πο?>εμονμένον ον αυτός 

τωλλάκις ληρούντα πρότερον καί σαφώς πεπλανημενον άπέδειζας, άντί- 

ποιονμε^α καί τής εκκλ.ησιαστικής ομολογίας καί -δεογνωσίας ούκ άφιστά- 

μεδα. νυν όέ ονκ οϊδ' δπως αν·0·ις έοίγηαας, δέον τήν γονν αίιίαν σημάναι 

τής σιωπής, Γν’ εί μέν τι πλημμέλημα ειη, διορ'δωϋ^ή, εΐ δέ συκοφαντία, 

15 λυδή' εί δέ δειλία πονΐ]ρών στομάτων, ά ρεΐ χειμάρρων δίκην επί τούς ον 

τή καινή πίοτει ταντη προσρέοντας, αλλά τοΰτό γε ον σοΙ προοήκεν, άνδρών 

ίερών ίερώτατε, δν καί τοΐς άλλοις προοήκεν έπιτιμαν τούτο πάσχονσι καί 

παντός νπερκειμένην ε'χειν τήν γνώμην, δ τούτους ποιεί τών (εις) νπερκει- 

μένας καί νφειμένας ϋεότητας κατατεμνόντων τό ύλεΐον ανέχεοΰαι καί έπι 

4. Ιπδοπρίτίο : ΤΗβοάν.Ιο; ίΐε δΟΓΐρδΐ, ςυοά νΐτυπι ίδΐηπι, εΐΕπιηι εΐ άοοίυπι εί 
Αείηάΐ'πΐ ιηείίΐδίΓυπι (ν. Ηη. 30) ηοπ βΐΐαιη εδδε οεπδεο ςιιαιη Τίιοπιαπι, §;Γ3!η- 

πιαίίευηι βΐ Γδείοτεπι οηιηΐΙοαδ ηοίυπι, οοδηοιηίηε ΜεβΐδίΓυιη ; εί. ερ. 8,35 εί 
ίοΓίεδδε ΜεΓοεΙι, ΝοΙΐζίε, ρ. 223 η® 13. 
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20 τοντφ την τον Θεόν διαίρούντων αφειδώς έκνΛησίαν, άτιοατασία και νβρει της 

εκκλησίας αύτής.^ ήν αίμα Θεοΰ σαρκωϋ·έντος αντφ αυστήααν εψυλαττεν, ούκ 

ανεπηρέαστον μεν πάλαι πονηρών αιρέσεων αναισχυντία, μετ'" εκείνος <5* ονν 

εις τοδε πολνν ηδη χρόνον ανεπηρέαστον. Νυν (9έ αν πάλιν, ούκ οίδ’δπως, 

ανήκε πειραϋήναι κακόν μηδενος τών πώποτε μείονος, -ή, τό γε ακριβές 

25 εΐηειν, περιεκτικωτάτου. τίνα γάρ τών ψανεισών αιρέσεων ού περιέχει ; ού 

την Ελλήνων πολνϋεΐαν; άλλα πλή·&ος ·&εοτήτων συναϊδίων, άνίσων και 

άνομοίων, κηρύττει, τούτο ίέ οστις ον νενόμικεν ^Ελληνισμόν, δ τί ποτέ 

εστιν ‘Ελληνισμός ούκ οϊδεν. ού τήν ^Αρείου μανίαν και τήν Μακεδονίαν; 

αλλά την φυσικήν τοϋ Θεοΰ και παντονργόν ενέργειαν και σοφίαν καί δύνα- 

30 μιν ένεργουμένην καί ύφειμένην άπειράκις άπείρως τής &είας άποψαίνεται 

φύσεως. τούτο δ ην ή τον ^Αρείου νόσος και του Μακεδονίον. Χριστός γάρ 

Θεοΰ δνναμις καΐ Θεοΰ σοφία, δι^ ού χά πάντα γεγένηται, καΐ δύναμις 

αύτοΰ φυσική τό Πνεύμα τό παντονργόν. τί (3’ ούχΙ και Σαβελλίον ; άλΧ^ δς 

άνούσιον είναι και άννπόστατον χήν δκτισχον καΐ δημιουργικήν τον Θεόν 

85 λέγει δύναμιν — ή δέ έστιν ό ΥΙός—σαβελλίζει, χδλλα γε ύπεραρειανίζων 

ί. 74ν καί ύπερελληνίζων. τί δέ καΐ ούχΙ Μασσαλιανός; | άλλά τοΰτό γε καί λίαν 

περιφανές, όράν γάρ φησι τήν δκτιστον χο'ΰ Θεοΰ μορφήν καΐ δόξαν καβ-' ίαν- 

την αωματικοΐς δφβαλμοϊς. μορφή γάρ καί οΰσία καί φύσις έπΙ θεοΰ ταύτό 

καί ούκ δλλο καί δλλο, ΐνα μή σννβετος κατά τους ορούς τούς περί εύσε· 

40 βείας τών Ιερών πατέρων, εΐ άλλη μέν έκείνη, άλλη δ’ αϋτη κατά τούτον 

βεότης, ή μέν ώς άόρατος ύπερκειμένη, ή δέ έλάττων έπειδήπερ όραται τοΐς 

βεόπταις άνβρωποις καί ένεργεΐται πρός τής ύπερκειμένης, πρώτον μέν, 

πώς άκτιστος ή ύφειμένη, ένεργονμένη ούσα καί όρατή αύΐί^ν σωμα- 

τικοις 6φ&αλμοΐς καΐ νψειμένη της βείας φύσεως άπειράκις άπείρως; 

45 τοιαντα τά ποιήματα, κάν τις αυτόν έρηται « 5ρ’ ονχ υπερέχει τό βεΐσν 

των έαντον κτισμάτων, ώς ένεργών ένεργονμένων καί ύπερκείμενος νψει~ 

μένων άπειράκις άπείρως7> ονχ δξει άρνήοαοβαι. (οσβ" ύπέρ ών δ γεννά- 

δας εσπούδακε, ταντ εστιν ό καταβάλλοίν αυτός, έσπούδακε μέν γάρ τινας 

δογματίσαι βεότητας άκτιστους και άναρχους καί τφ πάντων νπερκειμένφ 

50 σνναϊδίονς Θεφ. ό δέ ταντας άποψαίνεται δημιουργήματα, εΐ 6έ πάντως 

αντφ τις ακολουβησειε και πεισβειη το δόγμα σνναϊδίονς είναι Θεφ πλή- 

βος βεοτήτων άνίσων καί άνομοίων, ούτω πώς ^Ελλήνων έστήξει τών πολν- 

βέων εξο^; εί δ ένα πάλιν εκ τον πΧήβους τών ούτω διαφόρων βεοτήτων 

νομιοοι, πώς άπλονν καί ασννβετον; τό γάρ έξ δρατοΰ καί αοράτου καί άμε- 

55 βέκτον και μεβεκτοΰ καί ένεργονντος και ένεργονμένον καί ϋπερκειμένον 

και νφειμένον άπειράκις άπείρως συγκείμενον, πώς άμερές και άπλονν; [ 

21 αίμα... σύστησαν ·. Αεί. XX 28. 
31-32 1 ΟοΓ. 1 24. 
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ί. 74ν Ταΰτα μέν ονν ού καιρό.; έμοί νυν γράφειν, ουδέ κατ επιστολήν, άλ.λως τε 

καί τιρός τήν αήν ακρίβειαν έπιατέλλοντι, καί ταΰτα και τοΰ βείον ποιμέ¬ 

νας, και εϊπερ τις επιστημένον ταΰτα, τήν έαντον μέν ποίμνην ύμετέραν δέ 

60 πατρίδα καταλαμβάνοντος’ φ πρώτον έργον εσται καί μέγιστον τό τήν Πα- 

λαμήτιν άπελάαηι τής εαυτού ποίμνης ώς πορρωτάτω νόσον, συ δ’ ημάς ώ 

βανμάσιε, εΐ τνραννειν έιι φίλον, τυράννων απάντων εοη τυραννικότατος 

ό πάντων επιεικέστατος, και παΐδά γε τυράννων καί μαβητήν ού κακόν ό 

ί. 75 πατήρ καΐ δι\δάακαλος. τφ ί5β καλφ ποιμένι πολλά διελέχβημεν περί τής 

65 σής σοφίας, ερεννωμένφ τίνας άν αύζόβι γενόμενος εχοι αυνεργονς πρός 

τήν υπέρ τής εύπεβείας σπονδήν καί άνακάβαρσιν τών πονηρών δογμάτων, 

καί τάς πρώτας ελπίδας εις αυτήν κατεβέμεβα. ας μή κενάς μηδ’ άκάρπονς 

ποιήσης, μηδ' αυτόν ήμΐν ήπατημένον δείξης. 

5 

( Μ α τβ α ί ωι μοναχώι) 

ΜΑΤΤΗΑΕΟ, ΙδΑΑΟΙΙ ΜΟΝΑ6ΤΕΚΙΙ ΜΟΝΑΟΗΟ, ΤΗΕΒδΑΙ,ΟΝΙεΑΜ 

ΟοηεΙαηϋηοροΙΐ, ί346, V ΎΊ ο, (?) 

Κ8π)ίΐ δβΓρίί υ^ίςιιε Μβΐΐΐι&εηηι ΐη ΡδΙ^ίΒδε ίΓ&πβινίδδε δεηίβπίί&ιη. Μιγε- 

Ιϋδ ςυβεΓίΙ Αείη<3νηυ5 ςαί Ιβηίίειη Ηοε ίΪ6Γί ροΙυβΓΪΙ. Νιιπι ηιιί&, Γ&Ι^ίε ςυβάβω 
εχίίΓδΙ, ηοηηυΙΗ δεάίίίοηεηι ηιονβΓυηΙ ιη ΕοεΙεκίΑΐη (ϊ.β. ίο Ιο&ηηεπι 0&1εθ8ΐη, 

ροΙπΕΓοΗβοι) ςοοά Αείηάνηοοί ρΓθπιο%’εΓϋ: &ά δ&ΟΓΟδ οΓάίηεδ ( &(3 (3ΐ&οοηβΙ·αηι 
δείΙίεβΙ)? ΑΙ ίδϊίοδ ΐοπιιιΐΐϋδ 8οεΙθΓβδ ( ΡβΙ&ιπΛδ βΐ ΙδίάοΓΟδ, βίεείυδ ιπείΓορο- 

1ίΐ3 Μοαειη^ηδίαε} ροδΙεΑ δ^ηοάβΐί δεπϊβηΐίβ ι3&ηιη&1ί δοηί, ρΓ&εδβηΙε ΑηΙίο- 

οΐ3βηο ρ3ίΓί8Γςΐ2ίΐ ( Ι&ιιοϋο). Οεΐεηιπι ε» ρεΓδβεοΙίο πεηοε ρΓοίΗκβνΐΐ Αεΐικίγ- 

ηυιη, ηεςαε ροΐΓίαΓοΗδίπ δεύε ρεροΗί (οΙ δΟδΟΓΓοηβδ ίοΐδο εοηίεπάεΐ^&ηΐ). 

βαιδ εηίηι, (^οονε Ιίίοΐο. ΙιοηοΓε δροΙΐβΓβ ροΙυεΓϊΐ ροηΐίίίεειη, εοΐοδ ρπ&είεΓ 
ιηείΓοροΙίΙίΐδ ρπίΓίΕΓοΙιοε ςοοςαε ΑηΙίοεΗεηοδ (ΙδΠδΙίοδ ) εί ΗίεΓΟδοΙγπιΐΙ&ηιΐδ 

(ΟβΓ&δίπΐϋδ), εί άοείΓΪη&ιη ρΓο5&νεηιηί; εΐ αείο άε Αεΐηάχηο Γ8ί3 1ι&5οεηιπί? 

Νοη ί&ίίοΓ ρ&ΐΓΪ3Γε1ια άβπιη&ίοδ, δεά &(3νεΓδ3ηοΓαηι οΐΐεπ (Ιδΐάοηΐδ) δ&εεΓ<3ο· 
ίΐο ρΓίναΙαδ, αΐΐετ ( ΡοΙ&ιποδ ) εβΓεεΓΪ εΐβοδοδ. Ρ&ΐΓί3Γε1ι&Ηιιιη εϊ ιπιρεΓί&Ιίοιη 
ΙίηεΓΟΠίπι, ΓΗΐϊοηεδ ΙιοΓοηα οτηηίοηι τΐίε ^εδίοηιοι Ηβ^ίοΓΪΐϊδ 6χρΗε3ηΙίιιιπ, 

εχεηιρίο άείεΓβί ( οηα εαιη ΐδΐΐι&ε ερΐδίαίΕ ) ΒΓ^'εηηίοδ, άΙεβεορΙίί^ΐΗχ εί & δ&ε- 

εεΐΐο Τ1ιε3δ3ίοηϊεεη5Ϊ3 Εεείεδί&ε. Ώοΐ (ερΐδίοίο ρτορε ίβιη α^δοΐοίο) 0οπδί3.ηίί- 

ηοροΐίτη νεηϊεηδ, Αεΐηά3^ηοπι εεΓίίοΓεπα ίεείί (3ε Μαίίΐιβεί {ΐΓπια εΪΓε& Γεεί&ιπ 

ίίάειη εοοδίοηίΐΕ. 

{.65 λε*. Πάντα χρή προσόοκαί», εϊ γε και συ διασέσεισαι ταΐς βεβήλοις 

57 ού δΟΓίρδΐ : ό εοά. 
64 ποιμένι: Η^'&εΐηίΗΐίδ, Τΐιεδδδίοηΐεεπδίδ {πεΐΓορο1ίΙ& ( 1344 - 1346), δορΓΑ, 

ερ. 1,40. 

5. ΙηδεΓϊρίίο 1 ΜαϋΗαεο : ν. ϋη. 85 εί ερ. 8,36. 
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καινοφωνίαις καϊ κσκοτζράγμοσιν, 6 μή μόνον μεϋ^ ήμών ύστερον τετρανω- 

μεναις τανταις, ά)Μ και ηολυ προ ημών εν αμνόρώ κειμέναις μεμαχημενος 

4 <5 γά^ Μαοααμανον, καΐ πλάνη, δώαοπάλον: έαχάνη, παί τα το,αδ,ο πάλαι 
Γ- βΰ πολλακις βοών τε καί κεκραγώς τούί νυν και πολυΜονς τούτους ( τίς ; 

ου ού μετά φοράς πνρίπνου κα'ι άληϋώς εν&έον ; τί λέγοντας; ούχ δη φως 

δρώσιν όπόχε βουληδεΐεν καϋήμενοι; κα'ι εηΐ τούτφ ούτως οίδοναι τάς 

ψνχας και ογκουνται ώστε τους οϋχ όρώντας τούτο, κδν ταλλα ώσι ^εοει- 

δεστατοι, τ^ν αγάπην, χαράν, τ^ν ειρήνην, την εγκράτειαν, την μακρο- 

10 ϋνμίαν, τήν χρηστότητα, τήν έπιείκειαν. τήν άπάϋειαν. τούς καρπούς τον 

Πνεύματος δπαντας, άκάρηονς είναι παρ^ αύτοΐς και δυστυχείς τά ϋεΐα 
«αΐ τηνάλλως άνδρώπους ελεεινούς χών πόνων, έλεεινοχέ^ονς τής τοΰ φωτός 

τον παρ αντοις δυστυχίας, διά μέν ούν ταύτα όποιος ήοϋα προς τούτους 

τον ανωτέρω χρόνον ούκ αγνοείς, καίτοι το γε φως όράν οΐ'εοΰαί τε και ^εο- 

15 φανειών άξιονα&αι ποικίλων παρά Θεοϋ τούς γε τούτων άξιους κατά τινα 

ΰεί^αν οικονομίαν και χρείαν ώμολόγηται τοΐς εύσεβεσι και γέγραπται παρά 

τοις &ειοις^ΑογΙοις, εΐ καί μή, ώς εδοξε τοίς Παλαμήταις. ουσιώδες και 

φυσικόν τοΰ θεοϋ. τό δέ ^εούς ίιέρονς ή θεότητας πλάττειν έκ χών τοιον- 

των,^ συναιδίονς τφ έπΐ πάντων τρισνποστάτφ Θεφ, ή τόν ενα τούτον Θεόν, 

20 έν ψ μία ΰεότης κα'ι παρ’ φ κατά τούς θείους Λόγους, ούκ ίση παοαλλαγή 

κατατέμνειν ά&έως εις πλή&ος ^9εΰτήτων άνίσων καί άνομοιοτάτων, ούσιω’- 

δών τον Θεού, τίνων ίγνως έτέρων παρά τούς ’Έλληνας ον; μάλλον δέ ού 

μόνον έστί τής Ελλήνων πολυ^εΐας τΌΰζο, άλλά καί τής Άρείου μανίας καί 

τής Μακεδονίαν, τό γάρ άλλο μέν τήν άκτιστον τού Θεού μορφήν καΐ δόξαν 

2δ είναι καί δύναμιν καί ζωήν καί σοφίαν όααχυρίζεσ^αι, άλλο δέ τήν ούοίαν, 

καί ταύτην μέν ύπερκειμένην έκείνας δέ ύφειμένας, καί τήν μέν ένεργούοαν 

τάς δέ^ ένεργονμένας, ούχΙ σαφώς έκείνων; τίς Θεού σοφία καί όύνα- 

μις; ούχ δ Γίό? και Λόγος; τίς δόξα ής πατήρ ό Θεού λόγον πατήρ; ούχ 

ούτος ; τίς επαγγελία τοϊς άποοτόλοις καί δυναμις έξ ϋψονς ; ον τό Πνεύμα 

^0 τό παντονργόν^ διά τίνων δέ άλλων τήν κτίαιν έδημιούργησεν άκτιστων 

δυνάμεων; ον (5ία τον Υίοΰ εν τφ Πνενματι πάντα έγένετο καί νυν ετι ιά 

γινόμενα γίνεται κατ αυτόν τόν δι’ ον τά πάντα γεγένηται καί τούς αυτού 

μαϋητάς ; ούκ ίσος δέ δ Υιός τφ ΠατρΙ και τό Πνεύμα, καί μία δή ·&εό- 

της μονάς Αδιαίρετος καί διμερής καί απλή καί παντελώς άπαοάλλακτος; 

66 Ούχ ην φως άληϋινδν δ Θεός καί τριοήλιον, ο | φωτίζει πάντα^άνϋρωπον 

19-20 Οί. 0Γβ^. Νηζ. , 0Γ. XXXI ( ΐΗ.οΙ. V) 03ρ. Η : ήμίν ,ϊ, Θ.6, δη μία 
ύεοτης .■ Ρ.Ο., ί. 36. οοΐ. 148θ. 

20 Ι30. I 17. 

27 -28 1 ΟοΓ. I 24. 

28 -29 α. Ογ.ΧΧΧ (Ιΐιεοΐ. ΐν)οΗρ. 8; Ρ.Ο.,ί.36, οοΐ. 113β. 
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ερχόμενον εις τόν κόσμον; διό φησιν ή ΰ'εολ,όγος τον Γρηγορίου φωνή επο¬ 

μένως τφ τής βροντής Ιωάννη και τφ) μεγάλρο Λανίδ « έκ φωτός τού Πατρός 

φως τόν Υιόν έν φωτΐ τφ Πνενματι » ϋέασαι, τό τριοοόν φώς και άμέρι- 

στον. καί πάλιν (ΐένί φωτϊ περιαστράητ&ητε και τρισί, τριοι μέν κατά τά? 

40 υποστάσεις, ένΙ δέ κατά τόν τής ουσίας λόγον εϊτ’ ονν ϋ·εότητος·ί>. πώς ούν 

άν τφ Πηλαμα πειοϋείημεν νυν, ή πλή·&ος ^£θτ^Γα>ν ουναϊδίων μέν άνίσων 

δέ και άνομοίων ώς εϊρηται παραδιδόντι καί μή φανερώς αύτόν τήν Ελλή¬ 

νων πολν&είαν παραδιδόναι νομίσαιμεν, ή μή άρειανίζειν ειερον φώς άκτι- 

οτον παρά τήν '&είαν φύσιν ειαάγοντι, « δι’ ον φωτίζονται » φηοιν « οι άγιοι 

45 >ίαΙ φώς ^^ίνοντα* και ένούνται τφ Θεφτ), εκείνο δέ άάετήααντι δι’ ού τήν 

προς τόν άρχίψωτον πατέρα προσαγωγήν έσχήκαμεν καί 8 φαηίζει πάντα 

αΐ'&ρωηον έρχόμενον εις τόν κόσμον; ούκ εχει χώραν ειερον παρά τήν τού¬ 

του φύοιν δν καί ύφειμένον τούτον δι* ού ταντα γίνοιτ’ άν. τούτο γάρ δι’ ού 

ταΰια γίνεται κατά τά '&ειότατα Λόγια ούχ άρατόΐ’ δν ούδ’ έκ φυσικής έμφά- 

50 οεως διεγνωσμένον ούδενί των άπάντων ώς οι {λέΐοι πατέρες διδάσκουσιν, 

άοράτφ δέ καί νοερ^ φωτοφανείΐ} τοΤς οίκείοις έραστάΐς έναστράπτον, παν¬ 

τός όρατού «ρα>τό? φωτεινότερον. εΐ δ’ υύδέν έτερον φώς εκτός του θεού 

Λόγου μετά Πατρός καί τον Πνεύματος τό φωτίζον ΰ'εΧκώς τούς άγιους καί 

πάντα ανΰρωπον έρχόμενον είς τόν κόσμον, τό δέ ταΟτα ποιούν ειερον είναι 

δδ τής &είας φνσεως ίίαλαμας άποφαίνεται κσΐ ένεργούμενον καί ύφειμένον 

αύχής άηειράκις άπείρτης καί δρατόν κα·δ’ αύτό σωμαηκοΧς οψ'&αλμοΐς, 

άρ’ ον ταύια κατά τού Θεού Λόγου καί τον Πνεύματος λέγει καί χείρον 

*Αρείον περί ταύτα βλασφημεϊ; καί γάρ έκεΐνος έλάττω μέν είναι καΐ ύφει¬ 

μένον τής ούαίης του Θεού τόν Υίόν τον Θεού καί Θεόν έβλησφήμει και 

60 ^ργον τού Παντοκράτορος. ορατόν δέ κα·δ·’ αύτόν σωματικοΧς όψ·&αλμοΧς 

είπειν ούκ έτόλμησεν, αΑλά τοΰτό γε τού Παλημά σννετώτερος υπήρξε και 

ενγντομονέατερος ’Άρειος. τό γάρ οΐεοίληι μέν εΐνηι τό προαιώνιον φώς καί 

χών άοράτων δυνάμεων ποιητικόν, αύτό δέ τούτο ϋ^εαχόν σωματικοΧς δφϋαλ- 

{. 66ν μοΧς, ούκ άσεβείας μόνον ήν άπάσης επέκεινα, αλέα | καί αφροσύνης και 

65 τελείας μανίας. Ού μόνον μένχοι και προ ημών, ώ βέλτιστε, σν τάς τού¬ 

των άφορμάς και προεώρας έν τούιοις καί ποοϋλ,εγες κ'αΐ αντέλεγες αύτοϊς 

καί τούς άλλους άπέτρεπες αυτών άκούειν, Μασοαλ,ιανους καί πλάνους άπο- 

ψαινόμετ’ος, άλλά καί νοτερον αυτός τής αιρετικοΐς οικείας ^ρασύτ?^τος καί 

ληστείας παρ’ αυτών έπειράΰης. καί δεύρο παραγενόμενος επί τού -Ο-ειοτά- 

70 του καί οικουμενικού πατριάρχου καί τήν ασέβειαν και τήν ·&ρασντητα αυτών 

37 Ρδίΐΐιιι. XXXV 10. 
37-38 Οτε^. Ναζ., Ογ. XXXI { ίΐιεοΐ. V) ο&ρ. 3: Ρ.Ο., Ι. 36. οοΐ. 136ς. 
39 - 40 Οτεδ. Ναζ., Ογ. XXXIX, οαρ. 11: Ρ.Ο., ί. 36, εοΐ. 345β. 
44 - 45 ρ3.ΐ3πΐ3δ, ·ϋ5ΐ? 
70 αατριάρχον : Ιοαηηεδ XIV Οδίεοδ ( 1334- 1347 ). 



100 11&7ίΐι«ηάα8 1. Ι,οβπβΓίζ 

διεζ^εΐζ, αανταν'θ'α τοιανΌ' ετερα και τιολλφ χείρίο τ&ν ντιδ οον Χεγομένεον 

αντοΐς τετολμημενα μεμα'&ηκας, εκ τε τιολλών ίτέραα> και ηαρ* αντον χον 

κορυφαίου τής εκκλησίας κράτους" ου και λόγους εκ στόματος και γράμμα 

εηΐ τούτοις εδέξω και διεκόμισας τφ μακαρίτη Θεσσαλονίκης έκείνφ μητρο- 

75 πολίτη, και αυτά του Παλαμά τά κίβδηλα δόγματα κα&αρώς ηολυϋεΐαν διδά-- 

σκόντα και παρα ταϋτα τών ιερών πατερευν άντί'&ετα και δόγματα καί διδά¬ 

γματα, έφ" οίς ήμΐν και γράμματα πολλάκις άπέστειλας, μηνύων δτι τε πάαι 

ταΰτα επέδειξας και ώς απαντες των μεν του ΙΊαλημά κατέγνωααν ώς δνσ- 

σεβών δογμάτων, τήν ό* ήμετέραν περί τής εύαεβείης γνώμην και προς 

80 αυτόν εναντίωαιν ώς κοινήν τής εκκλησίας καί τών_ ^είων πατέρων ήσπά- 

σαντο, και ο)ς άριστα και άκριβέατατα εγώ τα δόγματα έκτίέλεμαι τής εκκλη¬ 

σίας καΐ όμολογουμένως τοΐς κειμένοις τής ενσεβείας οροις. ούκ έμοί μέν- 

τοι μόνφ, άλλα και τή ϋεοφιλεστάτη καί ϋαυμαστή βασιλίαση γράψων άνω- 

μολόγεις. είχα, μετά τοσαύτην άπόδειζιν και μαρτυρίαν τής τε του Παλαμα 

85 δνασεβείας καΐ ήμετέρας δρδότητος, ετερος αδιδς έαντοΰ Ματ&αιος 6 Ιερώ- 

τατος; καί τίνος δστράκον μεταηεαόντος; δτι με τής του Θεοΰ έκκληοίας 

έπΙ την τής Ιερωσννης χάριν έλκυσαμένης ίμάνησαν οί πολέμιοι καΐ άπό- 

βλητοι τής έκκληοίας οδιοι, καί Ιπανέστησαν τή έκκλησίρ. κάμοί; διό δή καΐ 

τελέως αδτοϋς άηέρρηξεν έαντής, ουνόδφ κατ' αυτών παντελεΐ χρηοαμένη, 

90 παρόντος αύτή καϊ του Αντιόχειας καΐ άλλων * Ασιανών έπισκόπων; άλλα 

τοϋτό γε ήν ό σαφέστατος έλεγχος τής τε ήμετέρας εύσεβείης καΐ τής τον 

Παλαμά δυσσεβείας καί τής αίρετικοΐς σννυπαρχοναης σκαιότητος. καΐ ό 

καιρός έκεΐνος Ι'νσιασίν μάλλον άπήτει παρ’ ΰμών ύπέρ τής ενοεβείας, 

άλλ’ ου κλίσιν τής γνώμης ής πρότερον ειχ_ομεν περί αϋιήν και τής όμολο- 

9ό γίας. καν τι πάοχωμεν χαλεπόν υπέρ αυτής μετά τής έκκληοίας, αυτό 

{. 67 τονά’ δτι ) πάσχομεν ύπέρ αυτής και μετά τής έκκληοίας εις ευφροσύνης 

έχειν έφόδιον, άλλ’ ον δειλίας, ον γάρ έλάβομέν φηοι, Πνεύμα δειλίας, 

αλλά δννάμεως. νυν άί ουδέ όντως άνηρέάημεν ή κατεπόϋημεν χιπό τής 

μανίας των έπιβεβονλενκότων, ούδ’ ό τής ενοεβείας προστάτης πατριάρχης 

100 καϋήρηται άντι τον έμοι μεταδονναι ιερωσννης, ώς αντοί διεφήμιοαν. τίνι 

73 κορυφαίου : Ιο&ηπ68 Ο&ΐεοα ρ3ί:Γί3Γθίι&. 
74 - 75 μητροτιολίι-β : Η3’αοίπ1;1ιυ8 ( 1344 · 1346) αυί ροΙίυδ βίυε ρΓββάβοββΒΟΓ, 

Μ303πυδ ( 1342 -13430.); άε ςιιο ν. I.. ΡεϋΐΙ ίη ΕοΙιοδ ά’ΟΓίεπί:, 5(1901) 
92, 6ΐ 18 ( 1916 - 1919 ) 248. 

83 βαοιλίαοϊ]ΐΓεηε Οιαιπη&επα Ρ3ΐ3βο1ο§ίη& ; άε ς[ΐι& ν. V. Ε&ιίΓεηί 
ίπ έοΙιοδ ά’ΟηεηΙ;, 29 ( 1930 ) 29 -60. 

87 ίερωαύνης ■. Ρ.Ο., Ι. 152, οοΐ. 1278β. 
90 Άντοχείας·. 1§^π3ίίιΐδ II ( 1344- 1358ο. ). 
97-98 2 Τΐπι. I 7. 

100 καϋήρηται; Η^άηδηοροΐΐ, 3ηηο 1346, ηιεηδβ ηΐδίο; Οβηί. III 92: ί. II, 
564,22 - 565,7 ( Βοηη ). 

Ογο^ογΗ Αοΐηάγηϊ ερίβΙιιίΒε δείεοΐεε IX 101 

γάρ άν σννόδφ έπισκόπων καϋήρητο; νπό γάρ έπισκόπων επ’ αΙτίρ κα&αι- 

ρεϊται τοιαντη, πάντων σνμπεπνενκότων ανιφ, καΐ των άλλων πατριάρχων, 

τού τε Αντιόχειας λέγω καί τον ’Ιεροσολνμων καί των μητροπολιτών απάν¬ 

των εις τε την κοινήν ήμίν ομολογίαν τής πίστεως καί την έμήν ίερωσύ- 

105 νην; καί τις ήν ούτως εκτός τού λογίζεο'&αι, ώστε τούά νποπτεύοαι; ουδέ 
γάρ τους Παλαμήτας κρίτάς τής έκκληοίας έκάάισαν' ών τούς προστάτας, 

τόν μέν έέελόντες των ψήφων τών έφ’ Ιεραρχίρ καί αυτής καάελοντες 
καϋάπαξ ίερωοννης ώς τά αυτά τφ Παλαμα φρονούντα, ετερον άντεισήγαγον 
τοίς εκείνον πολέμιον δόγμασι, κατ’ ανιό δήπου τού&’ δτι τοΐς εκείνου πολέ- 

110 μιον δόγμασι. τόν δε καί ειρκτή παραδόντες έφρούρουν καί νύν ονδ'εν 
ήττον φρονρούσι. καί πέμπει δή βασι?.εύς ό '&ειότατος μετά τής μητρός 
αυτού τής άείας και ήμετέρας δεσποίνης καί συνόδου τής άείας έπιοτολάς είς 
“Ορος τό ιερόν, βεβαιούντες την αιτίαν έφ* ή ψρονροΐτο, καί δυοσέβειαν 
δμολογούντες είναι, έφ’ οίς δή καί πάσαις ψήφοις έκκήρνκτοι γίνονται τής 

115 έκκληοίας οΐ Παλημήται ηάντες, ώς οί κατ’ αύτών έκτεάειμένοι λόγοι καί 
γνώμαι τοΐς άειοτάτοις πατριάρχαις προς ύμάς ένεχ&ένιες, ή έδίδαξαν, ή 
νυν διά τον δεοπεοιωτάτον δικαιοφνλακος ή οακελλίον τον Βρνεννίου διδά· 
ξουοιν, δς τούτο παρά τής κα-ά* ήμάς μεγάλης τον Θεού έκκληοίας πρός τήν 
κα^’ ύμάς διακονήοαι παρέλαβεν. ύφ’ ου καί περί τής σής δσιότητος δτι 

120 σνκοφαντοΐτο τήν μεταβολήν έδιδάχάημεν καί τής έπΙ ταύτη προτέρας άνίας 
άνεί^ημεν. εΐ δέ καί σοΐς του νύν καταμάϋοιμεν γράμμασι βεβαιοχέρας άπο- 

λελανκαμεν τής εύφροσύνης. 

103 ’ΙεροαολνμωνΟεΓ33ίηιιΐ5 (1341 · 1348 ), Οε ^υο ν. ΟειιΙ. IV 14 : ί. III, 

91,20-81 εΐ 93 - 94. 
107-108 τον μεν... Ιερωαύνης·, ΙδίάοΓίΐδ, εΐεοΐιΐδ τπείΓοροΙίίΕ Μοηβπιΐί&δϊ&ε, 

1344. XI; Ο. ΜεΓΟΕίί, ΝοΙίζίε, 199-200 εΐ 202. 
108 Ιτβρον; ΐΕοοΒιΐδ ΟυονιηΕΓίυδ Τΐ3ε35&1οπΙοεηδί8, &0 ς[ΐίειη ερ. 1. 
110-111 τον (5έ... φρουροϋαι'. θΓε§θΓίαδ Ραΐ&ιη&δ ; Νίο. Οτε^;. XV, 7, 2: 

Ι. II; 768,4-0, Ρ.Ο., ί. 151, οοΐ. 609ο ιι ( ΟΓε^οΓϋ Ρ&ΐΕίπ&ε Ι&υά&ΐίο, αυοίοτε 
ΡΙιΐΙοΙΙιεο Οοοοίηο ). 

111 βααιλεύς : Ιο&πηεδ V Ρ&ΐ3εο1ο§η8 ( 1341 - 1391 ). 
112 δεσποίνης: Αηπα Ρ3ΐ&εο1ο§ίΐπ& ( ΙοΕπηΕ 33Ϊ)&ιιάΕ). 
112 έπιοτολάς: Νίο. 0Γε§;· XV, 7, 2: ί. II, 768,4-9. 
117 Βρνεννίου : &(Ι ηΰειη ερ. 2. 
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Μα ξ ί μω ι (τώ ι Καλοφέρωι) 

ΜΑΧΙΜΟ Ι,ΑδςΑΚΙ ΟΑΙ,ΟΡΗΕΙΚΟ, ΜΟΝΑΟΗΟ, 1Ν ΑΟΤΕΝ ΡΑΕΝΙΝδϋΙ,ΑΜ 

Οοηεΐαηΐιηοροΐί, 1347, Χ-ΧΙΙ 

Αοίη(35'πιΐ8 εχρΓοΙιπ&ί Μαχϊπιο ηιιοά Οοηεί&ηΙίποροΙί (Ιϊδεεάεηδ, Γείΐεΐΐδ ηοη 
ϊ)6ηε δοειΐδ, ΐ)ε1Ιαιη 1&υ(33ΐ)ϋε οϋηι Η3εΓε5Ϊ 2εΓεπΙίΐ3α3, ΐπ ρεΓν€Γ5ΐιπι ΐΓβπδίυίΤδ, 
ίδΐηΐίίΑΓΪίεΓ ιαδαδ δίΐ εί Ρ&Ι&πιϊΙίδ εί ΐρδο ΡθΙ&γπα, ευίπδ οΐΐηι ΐη ιηε^ίβ τεβΐα 
ΐ!η§υ&ιιι ΓεΙυίεΓ&Ι. ΝυρεΓ ΕΐιΙεηι, ευηι ηυηΙΐ&Ιυιη βδδεί Μβχιπιηιιι ΐη ΑΙΗοε 
ΙνδυΓΑ ιποπδείιιιπι ίπ<3η1υιη ΡΕί&ΕπίΙΐδ ί^εΐΐιιηα ϊικίίχίδδε, Ιιβιιά νυΙ^&ΓΐΙεΓ δε 
2&ν!δυιη εδδε, δεά άβηιιο &ά ηα&εΓΟΓειη οοηνεΓδϋϊπ, ουηι ποίΐίΐε ε ΜοηΙε ββηοίο 
Γε<3(1ίΙ&ε δϊίίί δίηί: ΙΐΙΙεΓδβ. Τδπάεπι ΑϋΗ&η&δΐυηι ηιοη&είιυπι, Ιε8:&1}οηε ε<3 ρπηοΐ* 

ρεπι ΤΓίΐ3&11οηιη3 (δίερΙίΕπιιηα Πυ^βπ) ίιαηείαπι, οπιηεπι δυδρΐοίοηεπ) άε άο§ιη&· 

ίίδ ίπ ΜΕχΐιηο πιυΐΕΐΐοηβ δΕίτιηιονίδδβ. ^ιιοά βυίειη Αειικ^^Ίΐαδ 8θεΓΐ)ίιΐδ ΐηνεΐιί 
νΙάεΕίϋΓ ΐπ ΡδίΕΐηβιη, ίδίιιπι ΐπ ο&πδΕ εδδβ, ςπί ΐΐίπιπ, βπιΐοαιη οΗπι, ππηο υΜ- 

ςπε ΙοεοΓπηι ρΓΕεάϊοεΐ ΐηιρΐπηι, Ιπβΐι&ίςυε ρΐαηηιοδ, άο^πίΕΐί ρΕίπΙ^πδ ίΓδάίΙο 
ρΓΕείεΓβηίεδ επιΠε εοηιπιεηί&, δίνε ρΓορΙεΓ ίηνΐ<3ί&πι δ&ποΐίδδίπιΐ ρΕίπΕΓοΙι&ε 
(Ιο&ηπίδ ΟβΙβΟΕε) δίνε ς[α&ευπ3<ϊαβ άβ 03Πδ&. βα&δ ί&ΐ3αΙ&δ ευηι ΜΕχίπιπδ 
οΗιη ΓβδρυβΓίε, πιιιΐίοδ εΓΓοεε ε&ρΙοδ ε Ιβηΐο §:πΓ§:ΐΙε δδίν&πδ, νεπεβίαΓ ηε ρΓΕβ- 
εΐΕΠδ ΐΠε δπρεηοΓίΒπδ ηηηε ρεΓ βχίΓεηΐΕ δΠΕ ηίΙοΓίδ αΐίςπίά άείΓΕίΐΕί. 

. 68ν) Χα, ΟΙον ^δρασας άριστε, 'κο.ταΧιηόίν μεν την Πάλιν, η αε μάλα ί&αύ- 

μαζε, καταλιπών <3έ τί]ν έταιρείαν, ή αου αφόδρα έξείχετο, και άψεΧών 

αυτοϊς τό βέληοτον, τ^ν εί βέουσαν γΧώτταν. τί βέουααν εί ; τάς *Αχελφον 

Σειρήνας, αίς ΙκήΧεις μίν τοίς φίλους χή ό.λη'&είφ, τους δυσμενείς όέ αμα 

5 φανείς ίτρέηου και τής εύσεβείης προύμάχεις ούκ ^Χαττον ή *ΑχιΧΧεύς ποϋ^ 

"ΕλΧήνων. ήγούμην μέντοί καΐ σέ τοσοντον ^χειν έττί τωδε τώ ηοΧέμφ φρο¬ 

νήματος, ώστε μηδενος άν άτιοδόσϋ’αί τοντό γε, μηδε προέσ^αι τάς ηατρι- 

κας αριοτειας υτιερ τής ευοεβειας. τι }'άρ αν Ό'εοφιλ.έστεροΐ’ γένοιτο, χί δ* ετιΐ 

γής εντιμοτερον του δυναο'&αι και τιρο'ϋ^νμεΤο&αι γΧόττας άργάς ατιοφαίνειν 

10 δυσοεβεΐς τε και κακοπράγμονας, και δή και άποτέμνειν τμητικωτάτφ 

Χόγφ τας τμηηκας τής ^εότί^τος; νυν δε άκούσαντες, ονκ άΧηϋή μεν οίμαι, 

άκούσαντες δ" ονν, δτι μή μόνον σιγή τής άΧη'&είας προϋδωκας τους άγώ- 

νας εκείνους ών μέγα κΧέος παρά ταις εκκΧησίαις, άΧΧ’ οτι καΐ τοΐς ΠαΧα- 

μ^'ΐταις ιλαρός συνεγενον και αυτφ τφ Πιλαμα, ον συν δμοίψ τφ σ/ήματι 

θ. ΤηδΟΓίρΙίο: Μαξίμωι, 3(3 (:{πεΐη ερ. 9; υικΐε Εάίεοί τώι Κα?.ο<ρέρωι. 

1 πόλιν ·. ΟοπδίΕΐιίΐηοροΙίδ ; ε£. Πεηα. Ογάοη. ερ. 72 (Ι/οεπετΙζ). 

3 Άχύ,φον Σ. : εί. Αρ. Εΐιοά., Αγ§. IV 893. 

14 οννεγίνον... ΠαΧαμ^·. ίη ιηοπίε ΑΛο, &ηπ. 1347-1348, εΙ) Επίπιπηο αά 
Επίππιηπιπ. 

15 μεϋ' ονπερ αυτόν λί&ον άπέφηνας πρότερον εν μέσοις τοΐς βασιΧείοις, πώς 

δοκείς ήνιάΰημεν; αυτό τούτο τεκμήριον ήγηαάμεΰα μέγιστον τον μεΧΧειν 

τό κακόν επιδώσειν, την των αιρέσεο^ν νδραν, ’^ΗρακΧέονς άναχωρήσαντος 

πριν τό ΰηρίον άνηρήο’&αι καήάπαξ. καμ ήμεν εν άπογνώσει τον κατά σε 

δήπου κρείττονος, Ώς δέ τις ήκεν άπαγγέΧΧων δτι σε ’ΆΟως εχει, ή ιερά 

20 κορυφή, τό ήμέτερον μέλημα, άναπεπνενκαμεν ώς δε και αΧλως και μάΧα 

αΧΧος επήΧήεν από τον ϋ-είον ^Ορονς, μηνύοντες (ώς) τοΐς £εροΓ? .ίΐαπρίώ- 

ί. 63 ταις εναρί&μιος εΐ καί σοι προοέχουσιν ασμενοι, | άΑχ’ότι και τοΐς αντόι% 

τα Παλάμια νοσοναιν άντέπνενσας, καί περιέοτησας αντοΐς ·&ανμαατώς τάς 

ίλπίδας, άντι τον πειοήήναι σφίοιν, δπερ ήλπίκεσαν, πείσας αντονς τά 

25 κρείττω. τί χρή και Χέγειν προς ακριβώς Χογιούμενον εν οϊαις ήμεν τηνι- 

καντα βακγ^είαις; επ’ ίκείνοις δ’ έΧϋ^όντων παρ’ ίμών οΐπερ ήκον, και 

μήτε γράμματα μήτ' δΧΧως λόγους παρά τής οής σοφίας κεκομικότων ήμΐν, 

μετέπιπτεν ή βακχεία πρός σκνδρωπότητα’ και γράφομέν σοι νννι ναρ- 

κώση και δυσκινήτφ χειρί καΐ γνώμη. *ΑΧΧ’ 6 έν ίερομονάχοις θαυμάσιος 

30 και σός *Αΰ·ανόοιος, ό τον φιΧαΧή&ονς και άρετής πάαηζ δνεκα τοΐς αρί- 

στοις συντρέχων, 6 το>ν φιλοσοφίας ·&εραπεντών τα πρώτα, ό μάλιστα μόν 

άνια·&εις άπάντων έπΙ τοΐς χείροσι των περί σου λεγομένων, μάλιστα δέ 

πάντων ^σι^εί? χή άμείνονι φήμη, οίτος άναγκασϋ·ε\ς ηρεσβεΰσαι παρά τον 
ήγεμόνα των ΤριβαΧλών, ώς εϊση, τής επί σοι όνσελπιστίας ήμας καΐ οκυ- 

35 ΰ^ρωπότητος ελνσεν. δφη γάρ ονδέν τοσοντον εΐναι παρά σοί, ουκ άλλοίωσιν, 

ον μέμψιν έκ παληΐ(χ>ν εγκλημάτων, ου προχειμένας ίληίδας, ον φόβον 

έπηρτημένον, δπερ δν οΰ διάλυση φανείς τοΐς φιλίας φαρμάκοις και θεόν 

ουνεργίρ. χαΐτοι λύπης μέντοι παλαιάς Γσως αν ίχνος είρεΐν παρά σοί, 

δπερ εί&υς έξαιρήσειν ή και δ τι οίν α.λλο των άηηριϋμημένων. μετάΰ^εαιν 

40 δέ τών δογμάτων παντελώς άπηγόρενεν ον γάρ άν ποϋ^’ ειερόν τί σε φρο- 

νήσαι παρά τα πάλαι και πάτρια περί του ϋείου, ήκιστα δέ απάντων τψ 

Παλαμήην πλάνην, ώς ον μόνον αΤρεοιν δνοσεβεοτάιην ονσαν και πηγήν 

τών αιρέσεων, άλλα και ά?.όγιστον και άνοητοτάτην’ γνώσει γάρ άληϋεΐ και 

σοφία, ής εραστής αν και τρόφιμος, ον Παλαμάς δ τεράστιος την άλογίαν 

45 ονχ ήττον ή την ασέβειαν, ονδέν άλογίας και αφροσύνης αΑλοτριώτερον. 

Καίχοι τούτα μέν λέγειν ήμας, ώς οϊοϋ·α, αυτός Παλαμάς έξηνάγκασε ηερί 

αυτού, δυσοεβεΐς άπαντηχού κηρνττων, έπειδηπερ αυτού ταΐς πλαναις ονκ 

ε^έλομεν πε(·&εοΰαι ουδέ τούτων άποστάς κοινή μετά τής εκκλησίας τού 

49 θεού τα πάτρια δόγματα πρεοβενειν επήνεσε. μάλα 'δαρρών άποψαίνομαι 

15 βααιΧΜοις ι Οειπ. ερ. 72,14. 

19 V. ί1>ίάειιι. 
30 ’Α&ανάσιος: Νΐο. θΓε§;. ΧΥΠΙ, 5, 5 : ί. II, ρ. 894,4 (Βοηη). 

3ί ήγεμόνα : δίερίι&ηυδ Οηδ&η, δεΓνιοηιηι τεχ εί ίπιρετΕΐΟΓ ; εί. 

Οβηί. IV 4: ί. III, 30,82 - 32,8 (Βοηη). 
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{. 63ν ώς ουδεϊς άν άτιάντων εφϋ·η Γρηγόριον έμε τοντονι τον άν&ρώττων | «Αά- 

χιστον είς φιλίαν και '&εραπείαν εκείνον, ηροσ&είην α»· και όονλειαν, 

ουγμ ψευδόμενος. (5 γάρ τοΐς Άλλοις ττρόζερον απηγβημένος υπέρ αυτοΰ κα* 

πράξας οϋχ' ήιτω προς τους αυτόν δυσμενείς ηπερ αυτός προς αυτόν, πώς 

ονχΐ δήλός ειμι οϋζε δυσχερής άλλ" έτοιμος προς καταλλαγάς, δ»» άφη τ^ν 

55 καινοτητα, ούτε ίδιας ενεκα διαφοράς η φύ^όνου την αρχήν διενεχ^εις προς 

τούτον, άλλ υπέρ ευοεβείας του κοινού πάντων τά>ν ευσεβών άγαΰοΰ ; δπερ, 

ονκ οίδ ο τι παδοντες, οι πλεΐστοι προΐενται, οι μεν φιλίας και χάριτος 

τής προς τον πεπλανημένον άντί τοΰ καί τούτφ χαρίσασι^αι διά τής επι¬ 

στροφής και τή άληδεία τφ μή προδοΰναι ταντην, οι δε δυσμενείας τής 

60 προς τον πατριάρχην τον άγιώτατον, οι δέ τής προς ημάς, οϊ δ" ονκ οίδ' ών- 

τινων προφάσεων και βαράδρων, πλή&ος '&εοτήτων άνίαων καΐ ανομοίων 

αντί τής δ,αορίστου μονάδος τής εν τρισ'ιν ΰποστάσεσιν και αντί τον Αορά¬ 

του καΐ άνειδέου Θεόν μεμορφωμένον φυσική καί ούσιώόει μορφή και 

δρατή σωμαχικοΧς Αφϋαλμοις καί Αντί τον πανταχον παρόντος Αμιγώς και 

65 δσ;;^τα>ς ώς Απειρον καί Ασωμάτον, μή δννάμενον παρεΐναι κα&’ ίαντόν 

Απανταχού καί πάοιν ώσπερ τα σώματα, καί Αλως δί'τί των δεοπρεπών καΐ 

παλαιών δογμάτων Αν&ηρημένοι τα Ατοπώτατα καί ώς εΙπεΙν γραωδέστατα. 

^Ων σύ καταπτύσας εΧπερ τις καΐ καταγελ,άαας Αξίως τής μοχΰηρίας αυτών 

καΐ τοίς άλιακομένονς τοΐς τοιούτοις κατελεήσας, και πολλούς γε Ανασπά- 

70 σαί τοΰ τοσοΰτου βαρά&ρον διά τής χρυσής γλώττης ώσπερ ο«ίρδί, μή καται¬ 

σχύνης έκεΐνα διά τών τελευταίων, Αλλ* ώσπερ πέπλον ευοεβείας είς τέλος 

τόν χαριέστατον έ^νφάναι τφ Θεφ δι* όμοιας τής γλώττης και φέρων Ανά¬ 

σες διά χρόνον παντός σω&ησόμενον και ταΐς εύαεβέσι γλώτταις ΰμνη&η- 
σόμενον, 
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ΝΕδΟΙΟ ευΐ (ΑΤΚΑΝΑδΙΟ ΜΟΝΑεΗΟ?), ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝίςΑΜ 

ΟοηεΙαηϋηοροΙί, ροεί 13ΑΊ. Χ-ΧΙΙ. 

νϊχ τενεΓδχιδ β ΤΓί^&ΙΙϊδ (ί.β. δετνϋδ) Τΐιεδδβίοπίο&πι ρΓορεΓΕνίΙ βπιίευδ, 
ςηί ί&ιηεη Αοΐηδ^ηυιπ, βιιηι άε πιοΓβ οοπνεηίεπδϊ ειιρίδυιη, Βαυδ ν«ί§{ΐπΐβΓ 
ίαν&Γ6 ροΐυίδδεί, ουιιι Ρ&Ι&τπΐΙΐδ άεοεΓίβηΙεηι. νεηιηι Ιιοε ίΒί ςιιοςιιε ίβοβΓβ 
ΠοεΒίΙ, ηΐ»! ρτο δίαί διιείδ άο^πι&Ιε ίδίί ΙυπιυΙΙνιαπΙϊΐΓ δδδίάυε. βυί&υδ δί ο1>8ΐί- 

ΙεΓΪί: ίίπιίςαδ ςιιΑπι £ΓαΙί3δίπιαΓη 6Γίϋ Αοίπδγπο, ηεε πιίπϊΐδ δΐ ίΗνεηΙ ΑπΙοηίο, 

ςπεπι, ουπι 8ϊί (ϋβοοπιΐδ, ρτΐηοερδ Ι3ΐηεπ εςοΙεδΪΗ. οείβπβηιιπςυθ ιαείετ (Οοη* 

δί&πΙίηοροΙίί&η& δοΐΠοεί) δ&οεΓ(3οΙ:ίο άί^παιη ϊχίΰϊοενΐΐ {δεάβαίε &(31ιυο, υί νίάβ- 

ΙπΓ, Ιοεηηε Οείβοε, ρ&ίΓΪ&ΓοΙια). 

(ί.διν) «ς-'. Έν ονκ ολίγη τΐ'&έμενος φροντίδι σοι καϋομιλήσαι παρ* ήμΐν 

7. ΙηδΟΓίρϋίο : ΑίΗαηαείο; ν. ερ. 6,30. 
1 τιϋέμενος : τιϋέμενον. 

Οτε^οπί Αοίηάγηί ερϊδΙαΙεβ δείεείεε IX 

δντι πρώην άφείλου τφ τάχει τής αυϋις αποδημίας καί τό μετρίως σοι ονγ- 

γεγονέναι. και ον άπολ,αβόντες εκ τής μακράς αποδημίας εκείνης ή Τριβαλ- 

λοΐς ένετρίβης εγαίρομεν, τούτον ανδις ημάς άφελομένη Θεσσαλονίκη λυπεί, 

δ τά τε αλλα δΰ διαϋ·έο&αι τούς φίλους δννάμενον τή συνουσία, καΐ τό μέγι- 

στον, σύνεργαν ήμΐν δντα τόν προϋ^νμότατον ύπέρ τής ευοεβείας, ήν οίδεν 

Ατοπους μέν άν&ρώπονς καί κομιδή δνσοεβεΐς εσπουδακότας καί νυν, υπέρ 

τους πάλαι δυασεβεΐς, Ανατρέπειν, ήμάς δέ περιέπειν, καί ταντης προκιν- 

9 δυνεύειν, ώσπερ εικός τροφίμους. Αλλά ταύτην ήμΐν τήν ωφέλειαν καί αντό&ι 

1. 52 παρέξεις. β^εστί γάρ σοι τοΐς Παλαμίταις δεΐξαι | ώς εοτι τις γνήσιος τής 

έκκλησίας υίός καί τρόφιμος τής ευοεβείας, δ τήν εις ταντην νβριν οϋκ Ανε¬ 

χόμενος. δ^’^'ε^Αοί'ταί γάρ ούτοι δεύρο πάντα ποιονντες έκεΐ καί Αορυ- 

βούντες ύπέρ τών Ασεβεοτάτων μέν τον Παλαμά δογμάτων, κατά δέ τών 

κειμένων τής ευοεβείας δρων τοΐς τον ^είον σπαράκταίς έξευρημένων. εΐ 

15 τοίνυν τοΐς μέν φιλοάέως δντί τούτων έπάξει, * Αντώνιον 0έ Αγαπήσεις τόν 

Ιερόν τοντονί καί ήμέτερον, τόν Ιεροδιακόνων τα κράτιοτα, πάσης Αρετής 

καί παιδενοεως ένεκα καί τής ύπέρ τής εύσεβείας σπουδής, ήν πολλήν καί 

ΰανμαοτήν κατά τών βεβήλων τούτων καί άνιέρων δογμάτων πεποίηται, καί 

νυν έπιόείκννται, άν^* ών Απάντων καί τής Ιερωούνης ήξίωται, παρά τή 

20 πασών τών έκκληοιών ύψηλοτάτη μψρί, καί τής δλης Ιερωούνης πηγή, 

ταντα ποιήοας, τό παν ήμΐν κεχαριομένος δοη' χόριν δέ νυν αϊτών σε ταύ¬ 

την ^πί^εΑεστατα οϊδ* δη χάριν όμολ.ογήσεις μοι έπειδάν δμιλήοης οίκείως 

τφ διακόνφ τοΰ Πνεύματος. 
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ΝΕδΟΙΟ ςυΐ (αΤΗΑΝΑ3ΙΟ ΜΟΝΑΟΗΟ?), ΤΗΚδδΑΙ,ΟΝΙΟΑΜ 

ΟοηεΙαηΗηοροΗ, ί348 - ί35ί ? 

Ιΐϋ νΪΓο ευί άιιάυιη εοπαπιεηάενΐΐ: Αηίοηΐυηι άΐ&οοηιιηι Ααηάγητιδ ΐδίεδ 
ιηίΐΐίΐ ΙίΙΙετ&Η, ρεπίετεπίεδ εΐάειη Αηίοηίο. Ιν&ρίΙΙι&ηι ΟεοΓ^ίιιηι άεδί- 

ηΐΐηαε δί^ηΐίΐο&ικίο ουρετε δε αί οδΙεηάεπΙιΐΓ ουπι &(3ιηΪΓ&ηάο Μ3§;ίδί;Γθ εί Ογ· 

δοηιο <1οε1:ο, εΐ ΜαΙΐΗ&εο ηιοη&οΐιο ιποπεδ.ΕεΓίΐ Ιδε&οπ, εΙ ΒΓ^εηπΐο δίε&εορίιγ- 

Ι&εί, Ιυιη είί&ηι — ηί ρνιάεΐίεΐ — ΟΙιετΕΐζεε ΡΕΐ&ηιίΐ36. 

ί. 47 κ', ^οί τόν ήμέτερον * Αντώνιον τόν τοΰ Χρίστου διάκονον άπεσταλκό- 

τες πρώην σοι καί νυν τά ττρό^ αυτόν άπεστάΑκα/ιεν ήμέτερα γράμματα. 

3-4 ΤριβαΧλοΐς \ δβΓνίί ; ν. ερ. 6,34. 

15 Αντώνιον", εί. ερ. 8,ι. 
20 εχκληαιων... μψρι ·. εοεΙεδίΕ Οοηδί&πίίποροΙίίΕΠΕ, δεάεηίε &ά1ιηε Ιοεπηε 

ΟΕΐεοΕ ρΕίΓίΕΓοΙίΕ, ί.ε. &η1ε 1347. II. 2. 

8. ΙπδΟΓΪρΙίο : ΑΐΗαηαεΙο; ερρ. β,30 ; 7. 

1 Αντώνιον; ερ. 7,15. 
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επειδή σε αν'&·’ ήμών αντών εντνχουμεν αυτό&ι, ώς αν, ει μεν αυτόν ετ* εκεΐ 

τά γράμμαΰ·" εϋροι διάγοντα, διά τής αής ευμενείας λοβεΐν αντφ ταυτα γένη- 

5 ται και μη διαπεοεϊν πως. εΐ όέ' μή φϋάοαι τούτον, τοΐς άλΧοις έμφανισϋή 

των φίλων, χρήσιμον γάρ και μάλιστα τα το€ Κυπρίου φιλοσόφου γράμματα 

οίς όντως φιλόσοφος άνήρ καί ζηλωτής εύοεβείας τελεώτατος δείκνυται, την 

Παλαμναίαν νόσον παντός μάλλον έκ τής υπερορίας βάλλων και σχετλιάζων 

καί βοών « ώ τής άσεβείας » τοΐς γράμμαοιν επί τφ πλή&ος -θεοτήτων άνίσων 

10 εΐοάγοντι καί τφ μηδενί ταΰτα μέλειν των τήδε, λόγοις έμβριϋέσιν ανελεΐν | 

£. 47ν το παραπαν, αΑΑ ηαυγαζειν μεν τους εν λόγοις {5ο«οί3ντας τα μέγιστα δύνα- 

σ-&αι τό δε δόγμα κα·&άηερ Ιόν έπιβόακεαϋαι τό ποίμνιον του Χρίστου, Ι'μα 

μόνον — εμε δή λέγων — ζήλον έλεΐον άναλαβόντα άντιστήναι τφ δόγματι 

καλώς μέν καί όρ·&ώς, μαλακωτέρως δέ φησιν ή ώς εδει ηρός τους τοιου- 

15 τους αντιατήναι των λόγων, φ δή καί μάλλον ήαΟην ή «Γ με μηδεμίαν ξφα· 

ακεν ύπερβολήν άφεΐναι τον τοιοντον πολέμου, καίτοιγε ονκ είδότος Ιατίν 6 

λόγος δλον τό ήμέτερον πράγμα, οό γάρ Άν φε^^ ήμάς μαλακώς άντιστήναι 

τφ δόγματι τούς γε μέχρις αίματος ύπέρ τον όρΰ·ον καί εύοεβονς κινδυνεύ- 

σαντας. άλλ^ όμως χάριν ^χ_ω του λόγου θαυμαστήν τφ Λαπί&η— τούτο γάρ 

20 όνομα τφ φιλοσόφφ — επί τφ λόγφ τοντφ, αίοχύναντι τους διά τούτο φιλο~ 

νεικίαν έπεγκαλονντάς μοι. οϋς ού δεΐν φησιν ούτως ϊχειν περί τής ενοεβείας 

μηδί περιοράν φ'&ειρομένην τήν έκκληοίαν πάντα γάρ είναι προς Εν τούτο 

πάρεργα Χριστιανοΐς, καί ταντα τοΰ δυσοεβοϋντος άμαύους αγαν όντος καΐ 

μηδέ τάς πρωτας άρχας τής φιλοσοφίας είδότος, μηδέ τί εστιν ίπιατήμη καΐ 

25 όπως γινεσ&αι πέφυκεν ίπισταμένον, ώς αύιός έξ αύτών τοΰ Παλαμά τών 

λόγων μαρτυρεί μαύεΐν δ φιλόσοφος, δει δή ταΰτα καί τούς αΰτ^^ί λίόγων 

τροφίμους καί εύοεβείας Ιδειν, καί ·&ανμάααι μέν τήν σοφίαν, ϋαυμάοαι δέ 

τήν ευσέβειαν καί τήν εκατέρωϋι τον άνδρός εύεξίαν καί ρώμην και τον 

αγώνα τον υπέρ εύοεβείας κα&’ ον ού μόνον αΰτσ^ πυρ πνει κατά τών δνσ- 

30 σεβονντων, άλ,λά και τους ενϋ^άδε δυνάμει διαφέροντας λόγων έπΙ τόν κατά 

τούτων πόλεμόν παρακαλεΐ καί ι^ανμαστώς συγκροτεί, τοίοΰτον άρα φυγή 

ής δια βαϋονς ήλϋ·ε σθ93ία τε καί ευσέβεια, διό χοή δήπου ταΰτα καί Ιδεΐν 

και Όανμάσαι τους ήμετέρους σοφούς" τα ^-άρ καλά, καΐ μάλισϋ’ νφ" ών τό 

'&ειον δοξάζεται καί ενοεβεησι ΰανμάζεσι9αι δίκαια, ίόόντων μέν ονν καΐ 

35 άλλοι ταντα, ιόετω δε και ό '&ανμάοιος Μάγιοτρος καί δ σοφός Κνδώνης και 

ο ιερός και ύλεΐος εν ιερομονάχοις Ματϋαΐος δ έν τή τον Όεσπεσίον Ισαάκ 

6 Κυπρίου ■. θ60Γ§;ί113 6ρ. 1,29.35. 

35 Μάγιοτρος : ρρ. 4. 

35 Κνδώνης ·. Βειηείτϊαδ ? 

36 Ματ·&αΐος ; ερ. 5,85. 

36-37 Ίοαάκ... μονή·. Ρ γ. Μ ί Ιί 1 ο 3 ί Ο ίι -1 ο δ. Μ η 11 ε γ, ΑεΙ& εΐ άΐρΙοπιδία 
δταεοδ ααεάϋ αενΐ, ΐ. II, ΥίπάοΟοπ&ε, 1862, ρ. 235 481 ( 1395?), Μ. Ιν&βοβ- 
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ιερωτάτη μονή τήν όρετήν μετιών. συν οίς και ό "άεσπέσιος δικαιοφύλαξ 

Βρνέννιος, αισχύνης δέ ενεκα τής εαυτού καί δ τό τών θεοτήτων πλή-άος 

τε'&αυμακό^ς Χαρατζάς καί εϊ τις αλ.λ.ος αύτφ παραπλήσιος. 

Ρ 

Μ α ξ ί μωι τ ώι Καλοφερωι 

ΜΑΧΙΜΟ Ι^ΑδΟΑΚΙ ΟΑΙ,ΟΡΗΕΚΟ, ΜΟΝΑΟΗΟ 

ΟοηεΙαηίίηοροΗ {'?), 1350 - ί35ί 

Μ&χ3ΐη«πι οΙ)ίυΓ§3ΐ: τιιιοά ηυρετ (ιηεο3ε δοίΙίεεί 8ερίειηΙ)Γΐ 3ππί 1350) 

Γεο1;3ΐη ρΑΐτίΙιηδςαε ίταιϋίαιη ίίάειη 3ΐ55ΐΐΓ3νεΓίί, εΐ ίρδππι Αοΐηά^Ίΐιιιιι ΓΟδετίί 
30 πιαίεάίοίίδ ίηοεδδίνεΓίΙ; τποηείςυβ εί οΙ>5εθΓ3ί: υί ςυαιη ρτίιηιιιη ρταναε ραΐί- 

ηο(ϋ3ε 43Π3Π3 83Γθί3ΐ, πονΑπι Γβοίπβηάο, βδπιςυε Ι3υίΐ35ί1ειιι. 

(ί. 44ν) ιε’, Τό μέν ίμοί χαλεπαίνειν καί μέμφεσ·&αι και παν δ τι οΰν ή λέγειν 

ή και ποιεΐν με φλανρον, άνδρός άν εΐ'η πράγμα ή άδικοΰντος, Άν ταντα 

πράττη τόί' γε πράττειν ον δίκαιον, ή μή φιλοσοφοΰντος μή μέντοι μηδ* άδι· 

κούνιος, άν άμννηται τόν προ>;όικ?;κότα. τό δέ άμύνεσ^αι μέν έ'&έλειν τόν 

5 δυσμενή, ον μαλ,λον δέ εκείνον ή έαντόν οίς άμύνοιτο βλάπτειν περί τό 

ί. 46 κα<ρίώτατσ, σόν ίόεΐν τίνος &ν εϊη \ πράγμα, ον τοίννν δνσμενώς ίμον 

μεμνημένος, ώ; ύοικεν, είτα όι' έμέ καί τήν καλήν όμολογίαν προδιδούς, 

ήζ άρτίως Λροίοταοο καί πάλαι παρά τών '&είων πατέρων κεκληοονόμηκας, 

σκοπεί μή έμέ μέν ήττον ής άμννόμενος, σαυτόν δέ τελεώτατα βλάπτων, 

10 καί ταντα έκών, διά μικροψυχίαν, εί μέν γάρ έξ άγνοίας καί αμαλίας τα 

τοιαντα ήμάρτανες, ήττον άν ήν τό όείνόν. νΰν δέ, εί'περ τις, τήν άλή'&ειαν 

είδώς και πολλούς μέν άγώνας ϋπέρ αΰτ^ς ανΰσας, πολλούς δέ και μέλλουν 

και κομιδή προ^νμονμενος, εκτός του μικροψνγεΐν διά,φαύλ,ας αίτιας, εϊτα 

όία τούτο μή μόνον τούς ευσεβείς άγώνας, αλλά και τήν ομολογίαν αΰτ3)ν 

15 ώς λέγεται παραιτούμενος τής εύοεβείας, και φιλονεικίαν δνομάζων τό ήμέ¬ 

τερον πράγμα, ονκ οίδ δ τι δεινόν καταλ,είπεις νομίζειν, οΰό* όπως έμέ 

μάλλον ή σαυτόν οπερ εΐπον υπολαμβάνεις κακονν. ει δέ μηδέ σαυτόν μόνον 

αΑΑα κα< πολλούς άλλους σννεμπεσεΐν ποιήσεις εις τόν αυτόν σοι βό&ρον, 

περί τό ^εΐον όντος τον πταίσματος, τίς τοντφ -άρήνος τφ πταίσματι και 

Γίδ, ίη Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, Τ1ιε553ΐοηίθ3ε, 1952, ρ. 320 -331. 

Μεπι ίπ Αρχαιολογική Έφημερίς, 2 (1953 -1954 ), ρ. 8, υΐ ίρ3ε πιε ηιοηιιίί, Οί. 
εΙΪΕΐη Ο. Με το 3 11, δίυάΐ ΒίζΕπΙίηί, 2 ( 1927), ρ. 240. 

38 Βρνέννιος ". ερρ. 2 ; 5,147. 

39 Χαραιζας·. ερ. 2,4; 3,9.18-19.21. 

9. ίπδοπρίϊο : Μαξίμο}! ; ν. ερ. 6. 
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20 κοπετός Ικανός γενοιτ’ αν ποτέ; ον ταΰτα ην, ώ θαυμάσιε, τά σβ φνσει 

πρέποϊ-τα, ονχ οϋτος ης ανχεϊς επιστήμης φυσικός και ουσιώδης καρπός, 

αλλά τής εναντίας, και απείράκίς άπείρως διαφέρων έκείνον. όεί γάρ με 

διαλεχ&ήναί σοι από τής καινής φιλίας και άατεΐσασϋαί γε προς τήν καινήν 

σοι χάριν, εί και ϋρηνώ τρόπον ετερον. άλλ^ εγώ λυπηρός τις καΐ ΰπερό- 

2δ πτης των φίλων και των ελκτικών ίνγγων αμέτοχος, αΐς τούς πολλούς ή και- 

νότης ·&ηλννουσα καινόν εργαστήριον άσεβείας εδημιούργηαεν, ο φηοιν ό 

Θεολόγος; ουπω λέγω τούτο μεν αρετήν έκεΐνο δε κακίαν είναι δοκεΐν τοϊς 

ιεροΐς πατρασί, και τοΧς οίος ού την ευφυΐαν καΐ παίδευαιν αισχρόν αίρεΐ- 

σϋαι δλως τό δεύτερον, άλλ' ει δίκην έγώ δίκαιος όίά τοϋτο διδόναι ού 

30 π:αραίτοϋμαι· ϋβριζέσ&ω Γρηγόριος — δπερ ούν δή και πάσχει — και προ- 

πηλακιζέσ-δω, καί εΐ βούλει τνπτέαϋω, και δλως πασαν τήν δοκονααν δίκην 

τιννντω τοΐς άδικεΐα^αι νομίζονοι, μή μα'&ών γλωττοστροφειν καί πασιν 

ήδύς είναι καΐ δημοχαρής ύπέρ τόν ^Οδνσσέα, άλλ’ άπλονν ή^ος καί άποίη- 

τον φέρων καί μόνον του εύδ'έος φροντίζων καί τιμών μέν τούς φίλους καί 

35 άγαπών εΐπερ τις, κολακεύειν δε άφυής ών είπερ τις. εί ταΰτα άπαίδεντα, 

καί άδικήματα περί τούς φίλους έμά, έμέ μέν ώς είπον άπαιτείτωσαν οΐ 
ί. 45ν φίλοι τήν έπΙ τούτοις δίκην. Θεός δέ | μή άόικείσΰω, μη0' ό της εύσεβείας 

Ιδγος, μηδ’ δ γενναίος καί σοφός ήμιν Μάξιμος. άλογον γάρ, ιν’ εύφήμως 

εΐπω, καί αυτός ό έσχατος τής άδικίας δρος. εΐ μέν ούν ον κακώς ταΰτα 

40 λέγεται, πεπαύο&ο) τά νυν ύπό σου κηρυττόμενα, καί φανείτω τΐάλιν *Αχιλ· 

λενς έν τοΐς Ελληαι μετά των όπλων, εί ονκ εύφνώς ούδέ πεπαιδεν- 

μένως, διδότω δίκην καί τούτων Γρηγόριος, άλλά μή δ τής άληδείας 

άτιμαζέσ&ω λόγος, πάντως δέ πεπαύσ&ω Θεός βλάσφημου μένος τή κακή 

παλινφδία τοϋ γενναίου Μαξίμον, καί μηδ* αυτός επαινούμενος ό τήν πάλι- 
45 νφδίαν ^δων. 

22 απειρακις ά. ; νβΓ^α Μ&χίιιιί Οοηί€85θΓί3, & ΟτεβΌτίο Ραΐαηια βίυδςιιε 

άίδοίριιΗδ ΜεηίΜειη ιΐ5ΐΐΓρ3ί& ; ε.^., ρ.Ο., ι. 152, οοΐ. 1247αι2-ι3 {1341. Υί! ). 
23 καινής φιλίας: Α.ϋ. 1350, πΐδη56 8ερί6ηι1)η, Μ&χίπιαδ ΟδΙορΙιβΓαδ ιποπ3- 

οΐιηδ ΑοιηάίΉΐιιη τερηάΐ&νίί εί ρΓοίεδδίαβ β3ί άοοίππ&ηι ΡαΙ&ηίΕε, αί^ εαεΙεδίΕ 
Οοπ5ΐ;&ηίίηοροΗί&η& ρτοΒ&ίδηα ; Ρ.Ο., Ι. 152, οοΐ. 1307η - 1308α. 

27 Οτε^. Ναζ., Ογ. ΧΧ'νΠ (Ιίιεοΐ. 1) ΰ&ρ. 9 : Ρ.Ο., ί. 36, οοΐ. 24α ΐ2 εί 
&ρρ. οτίί. 

32 γλωττοστροφειν : Απδίορίι., Νυίϊ. 792. 
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ΝΟΜΙΝΑ ΡΚΟΡΚΙΑ 
ΟϋΑΕ 1Ν ΕΡΙΒΤϋΕΙδ ΟΟΟϋΕΧϋΝΤ 

Άθως 6,24. 

Αθανάσιος { μοναχός ) 6,86. 

Αιγύπτιοι 4,8. 

Αλέξανδρος (0 μέγας ) 1,31.83. 

Άντιγενίδης 1,32. 

Αντώνιος (Ιεροδιάκονος) 7,α5 ; 8,ι. 
Αντιόχειας (ό) 5,ΐ03. 

Άρειος 4,28.31; 5,23.68.62. 

Αριστείδης 2,Ι7'Χ8. 

Ασιανοί έπίσκοποι 5,90. 

Άχελφος 6,3. 
Άχιλλεύς β,δ; 9,40*4ΐ. 

Βρυέννιος 2; 5,117; 8,38. 

βασίλισσα 5,83. 

βασιλεύς 5,ιιι. 

Γείόργιος ( δ Λαριοαΐος ) 1,5ΐ. 
Γρηγόριος (ό Ακίνδυνος) 6,50; 9,80.42. 

Γρηγόριος (ό Θεολόγος) 5,86. 

Δαυίδ 5,37. 

δέσποινα 5,ιΐ2. 

Δωριείς Ι,π. 

"Ελληνες 2,18 ; 4,26.62 ; 5,22.23.42-43 ; 6,6 ; 

9,41, 

Ελληνισμός 4,27.28. 

Εκκλησία (ή μεγάλη ) 5,ιΐ8. 

Ηρακλής 6,ΐ7. 

Θεμιστοκλής 2,16. 

θεολόγος { Γρηγόριος ό ) 9,30. 

θεσσαλονικεϊς 1,40.53-54. 

Θεσσαλονίκη 1,50.52 ; 7,4. 

Θεσσαλονίκης (ό ) 1,42 ; 5,74. 

Ισίδωρος (ό Μονεμβασίος) 1,14.45.52. 

55 60. 

"Ιεροσολύμων (δ) 5,103. 

*Ινδοι 4,2. 

'Ισαακίου μονή ( η έν Θεσσαλονίκη ) 8,37. 

"Ιωάννης { δ Θεολόγος ) 5,37. 

Κορινθίων, Κορίνθου (ό) 1,28 34. 

Κυδώνης 8,35. 

Κύπρος 1,28. 

Λαπίθης ( Γεώργιος ) 1,28.35 ; 8,6. 

Λαυριώται 6,21-22. 

Μάγιστρος 4 ; 8,35. 

Μακεδόνιος 4,28.31 ; 5,24. 

Μάξιμος ό Καλόφερος 6 ; 9. 

Μασσαλιανοί 1,48; 4,36; 5,4.67, 

Ματθαίος ( μοναχός ) 5 ; 8,36, 

Μήδοι 2,17. 

Μονεμβασίας ( δ ) 1. 

Νείλος (ποταμός) 4,8. 

'Οδηγητρίας μονή 1,4ΐ. 
"Οδυοσεύς 9,37. 

"Ορος Ιερόν 1,50; 5,118. 

Παλαμας ( Γρηγόριος ) 1,25; 5,41.65.62. 

76.78.84,92.108 ; 6,14.44.46. 

παλάμια, παλομΐτις, παλομναΐος 1,13.26. 

36.44 ; 2,4 ; 4,60-61 ; 6,23.42. 

Παλαμήται, -ίται 5,17 ; 6,13-14 ; 7,ιο. 

πατριάρχης (δ οικουμενικός) 5,70, 

Πελοπόννησος 1,ΐ2. 

πόλις ( ή Κωνσταντίνου ) 6,ι. 
Πορινή ( προφήτις ) 1,58. 

Σσβέλλιος 4,33. 

Σειρήνες 6,4. 

Τριβαίι,λοί 6,34; 7,3-4. 

Υάκινθος (ό Θεσσαλονίκης) 1,4ΐ. 

Φοίνιξ ( δρνις ) 4,ι. 

Χαβάρων 3,7-8. 

Χαρατζας 2,4; 3,9.18-19.21; 8,39. 

ΕΑΥΜΠΝΟϋδ ;. ΕΟΕΝΕΚ.ΤΖ 
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ΠΑΝΑΡΑΤΟΣ 

μονόπρακτος λαϊκή διασκευή τής ΈρωφΟνης 

Κατά την περίοδον της άχμής της χρητικής σχολής ^ παραλλήλως προς 

τά άλ?^α λογοτεχνικά εϊδη, άνεπτυχθη εν Κρήτη και ή τραγωδία*, μέ τρία 

κυρίως αντιπροσωπευτικά έργα, ήτοι την Έρωφίλην, τον Ζήνωνα καΐ τον 

Βασιλέα τον Ρωδολΐνον, εξ ών τό πρώτον εχει ΰπόθεσιν (ρανταστικήν, δια-, 

δραματιζομένην εν Αϊγΰπτφ. 

"Οπως περί των πλείστων Ι'ργων τής κρητικής λογοτεχνίας, οΰτω και 

περί των τραγφδιών Ιν γενει δυν(χμε·θα νά Ιπαναλάβωμεν, δτι αΰται Ιχουν 

γραφή κατ’ άπομίμησιν δυτικών προτύπων δσον άτρορφ είς τήν ΰπ<50εσιν 

καΐ είς τήν τεχνικήν αυτών διάρ-θρωσιν. Δεν Ιλλείπουν εν τοΰτοις και πρωτ<5· 

τυπα τοπικά στοιχεία, ίδίςι παροιμίαι και λαϊκά ρητά, τά δποια, παρεμ¬ 

βαλλόμενα είς τό κείμενον, προσδίδουν Ιλληνικήν τινα χροιάν εις τά έργα 
ταΰτα. 

Έκ τών τριών τραγφδιών ανώτερα εΐναι άναμφιβόλως ή Έρωφίλη, 

ήτις κατέχει μίαν άπό τάς πρώτας 'θέσεις είς τήν πλουσίαν κρητικήν λογοτε¬ 

χνίαν, κριθεΐσα παρά τινων άξιολογωτέρα καΐ αΰτοΰ του Έρωτοκρίτου, προς 

τον όποιον παρουσιάζει καΐ ικανά σημεία συγγε^’είας^. Παρά τινας δέ αδυ¬ 

ναμίας και τεχνικάς ελλείψεις καΐ παρά τό σκ?.ηρόν και άπάνθρωπον τής ύπο- 

θέσεως, ή τραγφδία αυτή δΰναται άκ(3μη σήμερον νά συγκίνηση και νά Ιλκυση 

ζωηρόν τό ενδιαφέρον του αναγνώστου. 

Συγγραφεύς του έργου εΐναι, ώς γνωστόν, ό έκ Ρέθυμνου τής Κρήτης 

1 Γενικήν βιβλιογραφίιχν περί τής κρητικής σχολής βλ. εν Μ. Μσνούσσκα, 

ΐΐΐ&ί ρΓδβεηΐ (365 έΐυάεδ δΐΐΓ 1β ΤΗέδ,ίΓε ΟΓέίοίβ αη ΧΥΠ® δίέοΙε, Γ’ΗεΙΙέ- 

ηίδΠ36 ΟοηΙεπιροΓδίπ, 1952, σελ. 461 *470, Τοΰ αύτοΰ, Κριτική βιβλιογραφία 
τοΰ Κρητικού θεάτρου, 'Ελληνική Δημιουργία, 1953, σελ. 97- 107, Τοΰ αΰτοΰ, 

Ινδ ΙίίΙέΓ&ΙαΓε ΟΓβΙοίδο 3. Γέροςηε νέηϊϋεηπε, Αΐΐιεηβδ 1955. 

2 Βιβλιογραφίαν περί τής κρητικής τραγφδίας βλ, Μ. Μανούσσκα, Κρι¬ 

τική βιβλιογραφία τοΰ Κρητικού θεάτρου, ένθ’ άν., Τοΰ αΰτοΰ, Κδ ΙίΙΙέΓδΙηΓβ 
ΟτεΙοϊδε δ Γέροηχιε νβπϊΐϊεηηε, ένθ’ άν. Περί τής Έρωφίλης βλ. καΐ Ν. Βεη, 

Εισαγωγή εις Έρωφίλην, εκδ. Στοχασιή, Άθήναι 1926. 

^ Βλ. σχετικάς παρατηρήσεις Στεφ. Ξανθουδίδου, Βιτζεντζου Κορνά- 

ρου : Έρωτόκριτος, Ηράκλειον 1915, Εισαγωγή, σελ. ΟΧΧΙΥ-ΟΧΧνί, Ν. Βέη, 

Έρωφίλη, Ινθ’ άν., σελ. ις' έπ. 

καταγόμενος Γεώργιος Χορτάτζης^, ποιητής μή στερούμενος ταλάντου, οστις 
εγραψε τήν τραγφδίαν του πιθανώς τό πρώτον τέταρτον τοΰ ΙΖ' αΙώνος, 

εχων πρό οφθαλμών ιταλικά πρότυπα^, καί δή και διά μιέν τό κύριον θέμα 
τής τραγωδίας τήν ΟΛεοοΙιε τοΰ Οίον3,ηηϊ ΒαίΐίδΙδ ΟίταΜί (1504- 1573), 

διά τά ιντερμέδια τό κατά τον Ρινάλδον και τήν Άρμίνταν επεισόδιον τής 
Άπελευθερωθείσης Ιερουσαλήμ τοΰ Τορκουάτου Τάσσου καί, τέλος, διά τά 
χορικά πιθανώς Ιταλούς μιμητάς τής Φαίδρας τοΰ Σενέκα^. 

*Ος και τά λοιπά έργα τής κρητικής εποχής, οΰτω καΐ ή Έρωφίλη ε'χει 
γραφή είς κρητικήν διάλεκτον καΐ εις δεκαπεντασύλλαβον κατά δίστιχα όμοιο- 

καταληκτοΰντα στίχον, εκτός τών χορικών, είς τά όποια ό ποιητής έχρησι- 
μοποίησε τον ένδεκασΰλ?ιαβον. 

Τήν ΰπόθεσιν τής τραγφδίας (δς έξης εκθέτει βραχύ σημείωμα, εν αρχή 

του έργου 1 « Άφότις έσκοτώθη είς τον πόλεμον Τρασίμαχος 0 Βασιλεύς τής 

Τζέρτζας, έτυχεν είς τά χέρια Φιλογόνου, τοΰ Βασιλέως τής Μέμφιδος, ήγουν 

τής Αίγυπτου, κάποιον ανήλικον παιδί, τ’ 6'νομα Πανάρετος, δπού μονογε¬ 

νές καΐ δρςχινόν έμεινε μετά τόν σκοτωμόν τοΰ πατρός του. Και μ’ δλον 

οπού δεν τό Ιγνώριζεν 0 Φιλόγονος διά παιδί τοΰ Τρασιμάχου, όμως επρόσ- 

τάξε νά συναναστρέφεται όμάδιν μέ τήν κορασίδα Έρωφίλην τήν θυγατέρα 

του, μονογενής καΐ αυτή. Ούτος, ό Πανάρετος, μέ τήν αΰξησιν τής ήλικίας, 

ηΰξανε κατά πολλά είς φρόνησιν, είς βασιλικά ήθη καΐ είς άνδρείαν, ώστε 

όπού ταΰτα βλέποντας πρός τόν νέον 0 Φιλόγονος Βασιλεύς, όχι μόνον τόν 

έτίμηοεν, άλλα καΐ στρατηγόν τόν Ικατάστεσεν είς δλα του τά φουσσατα. Ό 

έρως δμως τής Έρωφίλης έσυρε τόν Πανάρετον νά τήν άγαπήση τόσον διά 

τά περισσά της κάλλη, ώστε, κρυφίως άπό τόν πατέρα της, νά ένεργήση τά 

τοΰ γάμου, και νά κοιμηθή μέ τοΰ λόγου της. Τοΰτο έγίνη αιτία μεγάλου 

κακοΰ' επειδή, κάνοντας ό Βασιλεύς νά αποκεφαλίσουν τόν Πανάρετον, οχι 

μόνον τήν κεφα?νήν αλλά και τήν καρδίαν και τά χέρια του, βάνοντας εις ένα 

βατζέ^ιλι, τά έδωκε τής θυγατρός του διά κανίσκι. Τά όποια θεωρούσα μέ 

μεγάλον τρόμον ή Έρωφίλη, και κρουνηδόν καταφιλοΰσα, έλιποψΰχησεν άπό 

τόν καημόν της, καΐ είς τόν αυτόν καιρόν έσφάγη μέ τό ϊδιόν της χέρι. 

Τοΰτο τό ελεεινόν θέαμα έπροξένησεν εις δ?νθν τό Παλάτι άπαραμΰθητον τήν 

^ Περί τοΰ Γ. Χορτάτζη και της οίκογενείσς αΰτοΰ βλ. Μ. Μανοΰσακα, 

Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής κρητικής οίκογενείας Χορτάτση, Έ.τετηρΙς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, 1956, σελ. 231-301. 

* Διά γενικάς μόνον πληροφορίας βλ., έκτος τών ιστοριών τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, κυρίως Ν. Βέη, Έρωφίλη, ένθ’ άν., σελ. ι'-ις', Σ τ ε φ. Ξανθου- 

δίδου, Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη, Άθήναι 1928, σελ. ιθ' έπ. 

® Ειδικήν μελέτην περί τών πηγών τής Έρωφίλης καΐ σύγκρισιν πρός τά Ιτα¬ 

λικά πρότυπα ετοιμάζει ή έν τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής Ρώμης 
μαθήτριά μου Ι(1δ Ι,εοηθ. 
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■θλΐψιν και άκράτηκτα τά δάκρυα* δθεν, γυρίζοντας ό Βασιλεύς νά ιδη τό 

άποβησόμενον, 0 χορός των Κορασίδων, προς εκδίκησιν των άδικοσκοτωμέ- 

νων, τον ηρπασεν από τά ποδάρια και ρίχνοντάς τον εις την γην, τον εθανά* 

τωσαν καταπατώντας. ’Έτζι εμεινε έρημον τό Βασίλειόν του εν τφ άμα άνελ- 

πίστως. Μετά ταΰτα φαίνεται, ώς σκιά, 7] ψυχή τού αδελφού τού Βασιλέως, 

και δίδει σημάδι εύχαριστήσεως διά ταυτην την δικαιοτάτην εκδίκησιν»^. 

*Η Έρωφίλη, δπως και 0 Έρωτόκριτος, εσχε ταχέως εύρυτάτην διά· 

δοσιν, ώς μαρτυρούν και αι συνεχείς εκδόσεις αυτής *, καΐ κατέστη εκ των 

πλέον προσφιλών αναγνωσμάτων τού ελληνικού λαού, ικανά δέ δίστιχα και 

αποσπάσματα προσέλαβον συν τφ χρόνφ καθαρώς λαϊκόν χαρακτήρα, επανα¬ 

λαμβανόμενα ό)ς ρητά καί παροιμίαι. Ή διδασκαλία τής τραγφδίας εξ 

άλλου προεκάλει την συγκίνησιν των ·9εατών, οϊτινες μετά δακρύων παρηκο- 

λούθουν την θλιβεράν ιστορίαν τής πρωταγωνίστριας, τής οποίας τό δνομα 
εχρησιμοποιεΐτο συχνάκις και ώς βαπτιστικόν. 

Την μεγάλην λαϊκότητα τής Έρωφίλης §ν Κρήτη πιστοποιεί, συν τοϊς 

άλλοις, καΐ τό Ιν ετει 1660 γραφέν ποίημα «Κρητικός πόλεμος» (Φιλονι¬ 

κία τού Χάνδακος καΐ τού Ρε-θύμνου), εν τφ όποίφ 6 Κρής ποιητής Μαρίνος 

Τζάνες Μπουνιαλής παρουσιάζει τό Ρέδυμνον επαιρόμενον, διότι Ιξ αύτού 

κατάγεται δ ποιητής Γεώργιος Χορτάτζης, συγγραφεύς τής &ξιας * Ερωφίλης : 

^Ενα ηαιδί μου παλαιόν, όπού ’ϋ·ελα γεννήσει, 

κ* Εκείνο ηολλήν τιμήν ή'&ελε μλ στολίσει, 

Γεώργιον Χορτάκιον έκραζαν τ* όνομά του, 

κ* οΐ στίγοι τον φημίζονται καΐ τά ποιήματά τον, 

κ* εκαμε τήν πανώριαν τον μέ ζαχαρένια χείλη 

μαζί μέ τον Κατζάροπον τήν &ξιαν ^Ερωφίλη^. 

Φαίνεται δτι ή πρώτη παράστασις τής Έρωφίλης εγένετο εν τφ οΤκφ 

επισήμου Κρητός, ϊσως μάλιστα εν τφ άνακτόρφ του Ενετού διοικητού Κρή¬ 

της^. *0 Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνός, γέρων πλέον, ενεθυμείτο τφ 

^ Κατά την εχδοσιν Στεφ. ΞανΟΌυδίδου, Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου 
Χορτάτξη, ενθ·* άν., σελ. 4. 

^ Πρώτη εκδοσις τής Έρωφίλης εγένετο υπό τοϋ Κυπρίου Ιερέως Ματθαίου 
Κιγάλα τφ 1637 (έν Βενετίρ; παρά τφ τυπογράφφ Άντωνίφ Ίουλιανφ ), δεύτερα 
υπό του λογίου Κρητός Αμβροσίου Γραδενίγου τφ 1676 ( έπίσης εν Βενετίφ παρά 
Νικολάφ τφ Γλυκεϊ), βραδύτερον δέ έξεδόθη πολ?νάκις. Τελευταίοι εκδόσεις είναι 
αί ήδη μνημονευθεΐσαι έπιμελείφ Ν. Βέη καΐ Στεφ. Ξανθουδίδου, ένθ’ άν. 

Έν αυταϊς άναφέρεται και γενική περί του έργου βιβλιογραφία. Φ 
® Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Κρητικός πόλεμος, έκδ. *Αγαθαγ- I 

γέλου Ξηρουχάκη, εν Τεργέστη 1908, σελ. 588, στίχ. 5-10. 

^0. ΒαΓ3Ϊ&η, Ετορίιϊΐδ, νυΙ^&ΓβπβοΙιίδοΗο ΤΓ&§:δάΪ€ νοη Οεοτ^ ΟΙιογ- 

ί&ίζ65 £1113 Κτεΐα. Είη Βεΐΐτα^; ζιιγ ΟεβοΜοΕίβ άετ ηεη^πεοΐιΐδοΐιεη ηπά άβΓ 

8-8-1957 
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7 1726, δτι ή τραγωδία τού Χορτάτζη εδιδάσκετο συχνάκις από σκηνής είς τό 

Τίράκλειον τής Κρήτης και δτι έξηκολούθει πάντοτε νά τέρπη τόν λαόν: 

« Έδημοσιεύθη — γράφει — καί, ώς ενθυμούμαι, πολλάκις δημοσία εδιδάχθη 

ί| εν τή πό?.ει Κρήτη {δηλ. τώ Χάνδακι) και πάντοτε ήοεσε » ^ 

Έπι τού αύτού θέματος γράφει τά έξης ο Ν. Βέης: « Δείγμα τής μεγά- 

ί λης λαϊκότητος, τήν οποίαν ή Έρωφίλη ε’ίτε από σκηνής διδασκόμενη είτε 

I χειρογράφως καΐ έντΰπως κυκλουμένη απέκτησε, είναι και τό γεγονός, οτι 

παρ* ήμΐν υπάρχει καΐ βαπτιστικόν δνομα Έρωφίλη, οΰ ή χρήσις έπυ- 

ί κνώθη άσ(ραλώς λόγφ τής ήρωΐδος τού δμωνύμου δράματος. ΚαΙ ούχ ήττον 

μαρτυρεί τήν λαϊκότητα τού Κρητικού δράματος, δτι στίχοι έκ τούτου αυτού¬ 

σιοι ή μετεορυθμισμένοι πτερυγίζουν είς τό στόμα τού καθ’ ημάς λαού πολ· 

; λαχού τής Έ?Δάδος. Τό λαϊκόν δίστιχον: 

Τά γέλοια μέ τά κλάΐματα, μϊ τήν χαράν ή πίκρα 

μιαν ώραν έσπαρ'&ήκανε, μιάν ώραν γεννη'&ήκαν 

άποτελεϊ κατά τι παρηλλαγμένον τούς δύο πρώτους στίχους τής Γ' πράξεως 

τής Έρωφίλνης, κεΐται δέ καί έν τφ Κρητικφ δράματι τού Ζήνωνος καΐ εν 

τφ Έρωτοκρίτφ κατά τό μάλλον ή ήττον μετερρυθμισμένον. Φαίνεται, δτι 

ή Έρο)φίλη ύπήρξεν ώς προς τό δίστιχον τούτο ή πηγή των δύο άλλων 

Κρητικών Ιργων, άν και δεν αποκλείεται, δτι καΐ ταύτα καΐ έκείνη ήντλησαν 

ανεξαρτήτως άλλήλων άπό κοινής τίνος πηγής* ίσως ή πηγή αύτη ύπήρ¬ 

ξεν αύτός ούτος δ άνεξάντλητος θησαυρό; τής δημοτικής ήμών ποιήσεως. 

Όπωσδήποτε κατά τόν ΙΗ' αΙώνα 6 Οιιγ^δ, περιηγούμενος τάς νήσους τού 

ΑΙγαίου, ήκουσε στίχους τής Έρωφίλης άδομένους εν χορφ υπό κορασίων 

κατά τήν έορτήν τού κλείδωνα»*. Περί άλλων μαρτυριών γενήσεται ?.όγος 

κατωτέρω. 

Μετά τήν υπό των Τούρκων άλωσιν τής νήσου Κρήτης, τφ 1669, οί 

Κρήτες πρόσφυγες, οϊτινες, φεύγοντες τόν βαούν τουρκικόν ζυγόν, έζήτησαν 

φιλοξενίαν εις τήν δυτικήν Ελλάδα και μάλιστα εις τάς ένετοκρατουμένας 

νήσους τού Ίονίου, μετέφεραν, είτε έν χειρογράφφ είτε διά τής στοματικής 

παραδόσεως, τά σημαντικώτερα έργα τής κρητικής παραγωγής, τά οποία 

τοιουτοτρόπως διεδόθησαν είς τήν νέαν πατρίδα των και κατέστησαν δήμο- 

ί1;£ΐΗ3.ηί5θ1ΐ€η ΕϋΙβΓ&ΐνΐΓ = ΑόΚαηάΙηπ^εη άετ ρΗίΙοΙοίξίεοΙι - 1ιΪ5ΐ:οΓΪ3θΙΐ6η Κ1εΐ58ε 
άβΓ Κ^Ι. δάε1ΐ5Ϊ5θ1ΐ6η Ο65ε1ΐ5θΐ3&ίΐ άεπ \νί5δεηδθ1ι&ίίεη, Β&ηά V, 1870, σελ. 

549 - 635. Βλ. σελ. 624. 
ΐΝΐαοΙειί Ρ&ρίΐάϋροΗ Οοιυηεηί, ΗΐεΙοΓία Ογπιη&δϋ Ραίεινίηΐ, 

Τΐ«··Τ\Γ'Γ'\Γν^τ·'Τ —Ζ., Ό' · - ΤΓ/Ιιί-ο *"ΡπΛΥίτΉ Τί ^ ιΐί* 
V ευει.ιι& υ , υοΛ. ν '-'Ί**· *ι *ι / 

πιειηίηί, βεερε ΐη υτόε Οτεΐα ριιόΐΐοε (3&ί& δεπιρετ ρΐ&οηίί». 

* Ν. Βέη, Έρωφίλη, ένθ* άν., σελ. κδ'- κε'. 

ΕΠΒΤΜΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ •'Ετβί ΚΖ' 8 
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φίλη, ως βέβαιοι καΐ ό εθνικός ποιητής μας Διονύσιος Σολωμός*Εκ των 

κρητικών τούτων έργων προή?.θον ενίοτε και λαϊκα'ι τοπικαί διασκευαί, αϊτι- 

νες απετέλεσαν αγαπητά είς τάς λαϊκάς τάξεις θεατρικά θεάματα, μεταδιδό¬ 

μενα από γενεάς εις γενεάν επί αιώνας ολοκλήρους 

Και περί μέν των διασκευών άλλων έργων υπήρχον βέβαιαι μαρτυρία», 

περί τής τραγφδίας δμως του Χορτάτζη ένομίζετο γενικώς, δτι τοιαΟται δια- 

σκευαι ή δεν υπήρξαν ποτέ ή δτι προ πολλοΰ ειχον πλέον λησμονηθή. 

Οΰτως ό Κ. Σάθας γράφει: «.,.Τοΰτο τό δράμα έξεδόθη πολλάκις εν 

Βενετία και παρεστάθη, πλήν τής Κρήτης, και εις άλλας τής Ελλάδος πόλεις, 

ίδια δ εν Έπτανήσφ, άλλ’ επι τέλους άπαρχαιωθέν εντελώς έλησμονήθη, 

μονον του λαού ψάλλοντας έτι δίστιχά τινα ώς άμυδράν άνάμνησιν τής επι 

δυο ολας εκατονταετηρίδας άντιπροσωπευσάσης τήν εθνικήν σκηνήν Κρητι¬ 

κής ταυτης τραγφδίας»^. Ό δέ Βέης συμπληροϊ: « ΛαϊκαΙ παραστάσεις τής 

Έρωφίλης καθ’ ώρισμένας Ιορτάς, δπως Ικεϊναι του Έρωτοκρίτου, τουλά¬ 

χιστον κατά τους χρόνους ήμών, εφ* δσον γνωρίζω, δεν Ιχουσι σημειωθή 

Μόνον ό Ξανθουδίδης άναφέρει άκαθόριστόν τινα πληροφορίαν περί 

νεωτέρας παραστάσεως του έργου έκτός τής Κρήτης. Γράφει: « Και μέχρι 

σήμερον διατηρούνται άναμνήσεις τής τραγφδίας του Χορτάτζη, και ψά>λιθν- 

ται μέρη ή δίστιχα εξ αθτής εν Κρήτη το&λάχιστον. ΕΙς τόν « Κρητικόν 

λαόν» (μικρόν περιοδικόν Ικδιδόμενον Ιν Ήρακλείφ κατά τό 1909} έν σελ. 

70-72 έδημοσιεΰθησαν ΰπαγορευΟέντα ΰπό Χρυσής Πατακοποΰλλας, κατοί¬ 

κου "Ανω Μέρους Άμαρίου, πολλά δίστιχα τής Έρωφίλης λίαν παρη?ιλα- 

γμενα καΐ Ινιαχου συμπεφυρμένα μέ στίχους του Έρωτοκρίτου. Είναι δέ 

ταΰτα τό δνειρον τής Έρωφίλης περί των δυο περιστερών, λόγοι Νεροφί¬ 

λης και Παναρέτου, προσφορά τών μελών του Παναρέτου μέσα είς τό 

βατσέλλι, ή αυτοχειρία τής Έρωφίλης και ό φόνος του βασι?νέως. Και ό 

σεβ. καθηγητής Γ. Χατζηδάκις αναγράφει δη παιδίον ών ήκουσε παρά νέας 

μαζώκτρας τήν ΰπόθεσιν του δράματος και ουκ ολίγους στίχους αυτοΰ, λ.χ.: 

1 Βλ. Διονυσίου Σολωμοίΐ, Διάλογος: «Και αυτές οί λέξες είναι οΐ 
ίδιες, μέ τές όποιες βρίσκω γραμμένη τή Βοσκοπούλα, ποίημα οπού δέν είναι 
γυναίκα νά μή γνωρίξη, καΐ έχει στη ράχη του χρόνους θιαχόσιους » (Διονυσίου 
Σ ο λ ω μ ο ΰ, "Απαντα, τόμ. δεύτερος, Πεζά καΐ Ιταλικά, “Εκδοση - Σημειώσεις Λίνου 
Πολίτη, “Ικαρος 1955, σελ. 22). 

2 ΈπΙ τοΰ ΰ-έματος ενδιαφέρουσα είναι ή υπό τής Γλυκερίας Πρωτοπαπά- 

Μπουμπουλίδου ύποβλη-9-εΐσα είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Αθη¬ 

νών εναίσιμος έπΙ διδακτορία διατριβή, υπό τόν τίτλον « Τό θέατρον έν Ζαχύνθφ, 

από τοΰ ΙΖ' μέχρι τοΰ ΙΘ αίώνος», ένθα αναγράφεται καί πλουσία σχετική βιβλιο¬ 

γραφία. 

^ Κ. Ν. Σάθα, Κρητικόν θέατρον, Έν Βενετίφ 1879, σελ. νζ'. 

^ Ν. Βέη, Έρωφίλη, ένθ’ άν., σελ, κε'. 
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τη γ^ίώσσα καΐ τήν κεφαλή έβάλα στο βατσέλλί, 

μηνά τής '&νγατέρας τον νά πάη πώς τή ΰέλει. 

Ό κ. Κώστας Φωτιάδης, σπουδαστής τής Φιλολογίας, μοί άνεκοίνωσε 

τε?^ευταΐον οτι κατά τάς Άπόκρεω έγίνοντο πρό ολίγων ετών ακόμη παρα- 

3 στάσεις λαϊκαί έκ τής Έρωφίλης είς "Αρταν, Ζαγόρι καί εις τά Τρίκκαλα 

Θεσσαλίας. Πάντα ταυτα μαρτυροΰσιν, ώς εϊπομεν, πόσον ή τραγφδία τοΰ 

Χορτάτζη υπήρξε προσφιλής εις τόν ελληνικόν λαόν, και πώς διέσωσε τήν 

άνάμισισιν αυτής επι τρεις σχεδόν εκατονταετηρίδας»*. 

Έν τή πραγματικότητι ή άνάμνησις τής Έρωφίλης ουδέ επί τών ημερών 

μας Ιξέλιπεν. Βραχεία διασκευή τής τραγφδίας, γνωστή υπό τόν τίτλον « Πανά¬ 

ρατος» (παραφθορά τοΰ ονόματος τοΰ ετέρου τών πρωταγωνιστών Παναρέ¬ 

του), αποτελεί άκόμη σήμερον άντικείμενον λαϊκών παραστάσεων έν Άμφιλοχίφ. 

"Αγνωστον άπό πότε ακριβώς, πάντως όμως από παλαιάς έποχής, 0 

Πανάρατος αποτελεί τοπικόν λαϊκόν θέαμα, τοΰ οποίου παράστασις γίνεται 

τό μέν Σάββατον τής Τυρινής είς τήν κεντρικήν αγοράν, τήν δέ Ιπομέ- 

νην Κυριακήν είς τάς διαφόρους συνοικίας τής πόλεως. Α! παραστάσεις, 

διακοπείσαι κατά τήν εποχήν τοΰ τελευταίου πολέμου, Ιπανήρχισαν άπό 

τοΰ παρελθόντος έτους 1956.*0 Χαραλάμπους, καθ’ ΰπαγόρευσιν τοΰ οποίου 

Ιγράφη ή κατωτέρω δημοσιευόμενη διασκευή, έλαβε μέρος είς τάς παραστά¬ 

σεις Ιπί τεσσαράκοντα καί τρίο συναπτά έτη μέχρι τοΰ 1940* τώρα πλέον, 

γέρων, δέν συμμετέχει είμή μόνον ώς άπλοΰς θεατής. Ό ϊδιος βέβαιοί, 

δτι είδε νά γίνωνται παραστάσεις τής τραγφδίας είς τό Μεσολόγγι, τφ 

1912, μέ ήθοποιοΰς φέροντας άγγλικάς στρατιωτικάς σχολάς. Κατά μαρ- 

I τυρίαν δέ τοΰ εν τφ Γυμνασίφ τής Αμφιλοχίας θεο?<.όγου καθηγητοΰ Χρή¬ 

στου Φαρδέλίνα, καταγόμενου άπό τίς Συκιές "Αρτης, τό έργον παριστά- 

νέτο εις παλαιοτέραν εποχήν καί είς τήν περιοχήν του. 

*Η τραγφδία, ώς διεσώθη σήμερον, είναι γνωστή ΰπό τόν τίτλον 

«Πανάρατος» (ώς έ?νέχθη,κατά παραφθοράν τοΰ ονόματος Πανάρετος), ενώ 

τό δνομα τής πρωταγωνίστριας Έρωφίλης είναι δλως άγνωστον, άντικατα- 

σταθέν διά μόνου τοΰ τίτλου τής βασιλοπουλλας. Ή ΰπόθεσις, συγκείμενη έξ 

I 132 δεκατκντασυλλάβων δμοιοκαταλήκτων στίχων, εΐναι, μέ επουσιώδεις τινάς 

διαφοράς, ή αυτή προς τήν τής κρητικής τραγφδίας. Ή διασκευή διεμορ- 

ςκόθη οΰχί έκ συμπτΰξεως τής δλης ύποθέσεως, άλλ’ έκ τής καταλλήλου συναρ- 

μολογήσεως τών χαρακτηριστικωτέρων αποσπασμάτων του πρωτοτύπου, ίκα- 

^ Στεφ. Ξανθουδίδου, Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη, ένθ’ άν., 
σελ. λα'-λβ'. Βλ. καΐ Κρητική “Ανθολογία, Εισαγωγή, ανθολόγηση καΐ σημειώ¬ 

ματα Στ. Αλεξίου, “Ηράκλειον Κρήτης 1954, σελ. 55 : « 'Η Έρωφίλη είχε μεγάλη 
' επίδραση στον Κορνάρο, καΐ έγινε αγαπητό λαϊκό ανάγνωσμα. Παριστανόταν ώς τίς 

μέρες μας στά Επτάνησα καί άλλου ». 
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νοί δέ στίχοι επαναλαμβάνονται πατά λεξιν ως έχουν εν τη Έρωφίλη "Αξιόν 

ιδιαιτέρας ύπογραμμίσεως είναι τό γεγονός, δτι στίχοι τινές έχουν ληφ-θη έξ 

άλλων κρητιπών έργων (Θυσία του *Αβραάμ)^ έξ οΰ δυνάμεθα νά συμπε- 

ράνωμεν, δτι και άλ?ι.α κρητικά ποιήματα ήσαν γνωστά εις την περιοχήν. 

Πρόσωπα του Παναράτου είναι περίπου τά αυτά προς τά τής Έρωφί* 

ήτοι οι δυο πρωταγωνισταί, ό Πανάρατος (Πανάρετος) και ή Βασιλο- 

ποΰλλα (Αρετή), ο Βασιλιάς (Φιλόγονος) και ό 2υμβουλος αυτοΰ, δ φίλος 

του Πανάρατου Καρπόφορος και ή Υπηρέτρια τής βασιλοποΰλλας (Χρυσο- 

νόμη), δ Τρισκατάρατος (αντίστοιχων περίπου προς τον Μαντατοφόρον τής 

Έρωφίλης καΐ τον Χορόν), ό Στρατηγός και ο Χάρος. Έπ'ι πλέον εις τον 

Πανάρατον απαντούν καί βωβά πρόσωπα καΐ 2^5 στρατιώτης, ένφ Ιν τή 

Έρωφίλη άπαντοΰν παραλλήλως αί Κορασίδες. Ό Χορός έχει καταργηθή 

ώς καΐ ή Σκιά του άδελφου του βασιλέως, άντικατασταΟεΐσα καΐ αυτή ΰπό 

του μνημονευθέντος Τρισκατάρατου. 

Οί ύποκριται δέν είναι βεβαίως επαγγελματίαι, άλλα ερασιτέχναι, 

άσκοΰντες ποικίλα Ιπαγγέλματα (τσαγκάρηδες, κουρεϊς, άκόμη και λοΰ· 

στροι). Τά πρόσωπα του Χάρου και τής Υπηρέτριας δυσκόλως ευρίσκουν 

ΰποκριτάς, τό μέν διά τό οίχαρι του μέρους, τό δέ διότι κρατεί ή πρό- 

ληψις, δτι του ΰποδυομένρυ τόν Χάρον Ιντός του έτους αποθνήσκει μέλος 

τής οίκογενείας. Πάντες οί ήθοποιοί εΐναι άνδρες: εκ τούτων δ Χάρος ςρερει 

ενδυμασίαν μακράν, ΙρυΟροΟ χρώματος, δ Τρισκατάρατος Ινδυμασίαν μέλα* 

νος χρώματος, ώς ,καί κέρατα, πάντες δέ οί λοιποί φέρουν φουστανέλ^^ες καΐ 

περικεφαλαίαν* ή Βασιλοπουλλα τέλος φέρει Ινδυμασίαν Αμαλίας^ 

Τά έξοδα τής παραστάσεως (Ινδυμασίαι, περικεφαλαΐαι κ?^.) καταβάλ¬ 

λουν από κοινού οί ηθοποιοί, πλήν του Χάρου καί τής 'Υπηοετρίας, οίτινες, 

ένεκα του υποδεεστέρου μέρους, απαλλάσσονται παντός εξόδου. Προς κά?.υ- 

ιριν αυτών, μετά τό πέρα; έκάστης παραστάσεως, ή Βασιλοποΰλ?ια και ή 

"Υπηρέτρια « βγάζουν δίσκο ». 

Ή συμμετοχή εις την παράστασιν ·θεωρεΐται τρόπον τινά τίτ?.ος τιμής. 

Αποτελεί επίσης « καλοσημαδιά » νά κα?.οΰνται οί ηθοποιοί εις τάς οικίας, 

ίνα επαναλαμβάνουν τήν παράστασιν, μετά τήν οποίαν προσφέρονται εις 

αυτοΰς, εκτός μικρών χρηματικών βοηθημάτων, καΐ γλυκΰσματα, πίττες, 

ποτά καί ά'λλα δώρα. ”Αν ηθοποιός «έχη καμμιάν αγάπη», ευρίσκει τήν 

ευκαιρίαν νά μεταβή εις τήν οικίαν της καί νά τήν πλησιάση κατά τήν 

διάρκειαν τής παραστάσεως. "Η διάρκεια τής δλης παραστάσεως δέν υπερ¬ 

βαίνει τήν ήμίσειαν ώραν. 

τ Κατά βεβαίωσιν του Χαρσλάμπους οι ήθοποιοί «έδιάβαζαν παλαιότερσ και 
βιβλι'ο ». Προφανώς πρόκειται περί χυκλοφορούσης λαϊκής έκδόσεως τής τρβγφδίσς 
Έρωφίλης. 

2 Βλ. κατωτέρω Πανάρατος, στίχ. 47 - 48. 
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Κατά τήν παράστασιν, οί ηθοποιοί ίστανται ορθιοι εις σχήμα ορθογώ¬ 

νιον, κατά τήν εξής τάξιν : 

Στρατιώτης Στρατηγό; Στρατιώτης 

Υπηρέτρια · · 9 · Φ Σΰμ.βου/.ος 

ΒασύΜπούΏΜ φ Φ Βααιλιας 

Τρισ>ιατάρατος φ Φ Φ 

Πανάρατος Καρπόφορος 

"Ο Βασιλεύς εις παλαιοτέραν εποχήν εκάθητο επί θρόνου' τό μέρος τούτο 

επί μακρά ετη ΰπεδυετο ο γέρο - Τσέλιος. Ό Χάρος μετακινείται εντός του 

χώρου τής παραστάσεως, κάμνει διάφορα αστεία, βροντά τά κουδούνια τά 

οποία φέρει εις τήν ζώνην του, φοβερίζει, ταυτοχρόνως δέ φροντίζει καί διά 

τήν τήρησιν τής τάξεως. 

Δοκιμάς τής παραστάσεως οΐ ηθοποιοί κάμνουν εκάστην Κυριακήν είς 

τήν «λάκκα» του "Αγίου Κωνσταντίνου, δπου συνήθως οΰτοι μεταβαίνουν 

χωριστά, ίνα μή κινήσουν τήν προσοχήν καί τήν περιέργειαν τών παιδιών 

καί τών άργοσχό?Λ3ν. "Ως μουσική ΰπόκρουσις χρησιμοποιούνται γενικώς 

γνωστά δημοτικά τραγούδια, κατά δέ τήν συνοδείαν τής βασιλοποΰλλας π,ρός 

τόν πατέρα της ανακρούεται τό αότό εμβατήριον, τό οποίον Ικτελεΐται καί 

τώρα κατά τήν τελετήν του γάμου, βταν συνοδεΰουν τήν νΰμφην. . 

"Ως τό πρωτότυπον, οΰτω και δ Πανάρατος έχει γραφή είς στίχον δεκα¬ 

πεντασύλλαβον δμοιοκατάληκτον κατά δίστιχα," Ινεκα δμως τής ,μακράς στο¬ 

ματικής παραδόσεως καί τής ποιητικής άπειρίας τών ηθοποιών, έχει ΰποστή 

σημαντικάς άλλοιώσεις καί συνοδεύεται άπό πολλά σφάλματα. Ούτως, Ικτός 

καταφανών τινων χασμάτων καί παρερμηνειών, στίχοι τινές είναι ΰπέρμετροι, 

άλλοι άτελεϊς, άλλοι κολοβοί κατά τό έτερον ήμιστίχιον κλ. Εΐναι προφανές, 

δτι μέ τήν πάροδον του χρόνου τό κείμενον ύπόκειται είς διαρκείς μεταβο?^άς. 

Πάντως τό έργον παραμένει πολύ αγαπητόν εις τόν λαόν τής Αμφιλο¬ 

χίας, υπό τού οποίου συχνάκις επαναλαμβάνονται αποσπάσματα καί στίχοι 

αυτοτελείς. 

* * 

"Η καταγραφή τού κειμένου εγένετο μετά πάσης έπιμελείας υπό τής 

καθηγητρίας Π. Κρέτση - Λεοντσίνη, καθ’ ΰπαγόρευσιν του Χαραλάμπους’, 

δστις θεωρείται δ κα?ι.ύτερος γνώστης τού έργου. 'Η ιδία παρέστη έπανει- 

λημμένως εις παραστάσεις τού έργου, ε^ιέγξασα τήν ακρίβειαν τού πειμιένου, 

εφρόντισε δέ καί διά τήν φωτογράφησιν τών κυριωτέρων σκηνών. 

Τό κείμενον δημοσιεύεται κατωτέρω πιστώς, άνευ αλλαγής τίνος, εξαι¬ 

ρέσει επουσιωδών μεταβο?νών διά μετρικάς ϊδίςι απαιτήσεις (ώς: ’ς τήν = εις 

τήν καί τάνάπα?Λν, πού ’ναι = πού εΐναι καί τάνάπαλιν κλ.). 

τ Ό Χαραλάμπους είναι τσαγκάρης τό επάγγελμα, ηλικίας περίπου 75 ετών. 
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ΠΑΝΑΡΑΤ02 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Βααιλιας: γέρος, ντυμένος μέ φουστανέλλες πολύτιμες, μέ μπόττες και 

γκέττες. 

2. Πανάρατος: νέος, πιο όμορφοντυμένος. 

3. Βασιλοηούλλα: νέα (δηλ. νέος), ντυμένη μέ στολή *Αμα?Λας. 

4. Σύμβουλος: μυσχικδς σύμβουλος τοί5 βασιλια. 

5. Στρατηγός: νέος, φίλος του Πανάρατου. 

6. Τρισκατάρατος: φίλος του βασιλιά, ευνοούμενος τής βασιλοπουλλας. 

Είναι ντυμένος μέ μαϋρα' εχει κέρατα. 

7. Χάρος: ντυμένος μέ φόρεμα μακρύ άπό τσίτι κόκκινο, μέ μπόττες καΐ 

περικεφαλαία ·ψηλή. Κρατεί σπαθί. Είναι *ς τή μέση του ζωσμένος 
κουδοόνια. 

8. Καρηόφορος: νέος, μέ θφος αίμοβόρο. Δέν χορεύει, μόνο παρακολου¬ 

θεί σοβαρός. 

9. *Υηηρεσία: γριά, ντυμένη σαν ΰπηρέτρια. 

10. Στρατιώτης: 1 , η α , 
11. 2ο, Στοατ^ώτηί: ί 

"Ολοι γενικά είναι ντυμένοι μέ φουστανέλλες και φορούν περικεφαλαία. 

ΠΡΑΞΙΣ ΜΟΝΗ 

Στρατηγός 
Προσοχή ! 

Στράτευμα και ατρατιώτες, τή γραμμή παραταχ&εΐτε' 

δ Χάρος εττλησίασε, καΐ μην άργοττορεΧτε. 

Χάρος 

"Άγριη, άγριη, άναλύπητη και σκοτεινή ϋ^ωριά μου, 

5 με τοντ" το ξίφος, που βαστώ, με τοντα τά γυμνά μου 

κόκκαλα, κόκκαλα, αστραπές, πολΡ.ές βροντές δμάδι, 

τήν γη άναταράττωσα κ’ έβγήκα από τον ""Αδη. 

[Συγχρόνως τινάζει τά κουδούνια, πού εχει κρεμασμένα, 

καΐ τροχάει τά μαχαίρια του) 

Χωρίς νά μέ καλέσοννε συχνά εις γάμους μπαίνω. 

Παίρνω τους νιους απ’ τά μαλλιά, τους γέρους απ’ τά γένεια, 

και τά μικρά παιδόπουλλα "ς τή σέλλα ανεβασμένα. 10 
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Που είν" ή ανδρεία του "Αλέξανδρου; που είν’ ή ανδρεία Φιλίππου ; 

που είν' ή ανδρεία τον Δάρειου; 

"Ολοι από μέ περάσανε, δλοι από μέ γαΰ^ήκαν. 

Σήμερα τό πρωί - πρωί, προτού περάση ή μέρα, 

15 εγ_ω νά ϋανατώσω τρεις, 

^ τον βασιλιά, Πανάρατο κι αυτή τή '&νγατέρα. 

[Σηκώνει τά μαχαίρια του και δείχνει πώς ·θ·ά τούς σφά|η ] 

Χαρές έλπίζ* 6 βασιλιάς και γάμους λωγαριάζει, 

δέν βλέπει και τόν Χάροντα που τόνε πλησιάζει. 

Βααιλιας 

Πανάρατε, Πανάρατε, Πανάρατε, παιδί μου, 

20 έβγα έμπρός μου νά σου πώ, δνό λόγια νά σου κρίνω. 

Πανάρατος 

?:· Τόν δριομόν σου ήκονοα καΐ τήν ψηλότητά αον 

I ήλϋ^α νά μά'&ω, αφέντη μου, τί ’ναι το πρόσταγμά σου. 

Ι' Βασιλιάς 

Πανάρατε, ν’ άφονκραατής, τό πώς τό ριζικό μου, 

πόσες φορές σέ δίδασκα είς τό γεράτειό μου! 

2δ Πήγαινε είς τήν κόρη μου, 

νά τής εΙπής νά ατολιο^ή, νά κάμωμε τούς γάμους, 

κι δν δέν ύ^ελήση, νά τής πής πώς στανικόν τόν κάμω. 
I 

Πανάρατος 

"Αμέσως ϋά μισσέχρω, 

^ά πάω νά τής τό είπώ και νά τήν συμβουλέψω! 

[ Φεύγει κσΐ πηγαίνει καΐ στέκεται μπροστά ’ς τή βσσιλοπούλ?να [ 

30 Βασιλοηούλλα, άφέντρσ μου, χαρά κι απαντοχή μου, 

τί πίκρες καΐ τί βάσανα μ" εβρήκαν ’ς τή ζωή μου ! 

Τρεις προξενειές μου στείλανε γιά σένανε, κνρά μου, 

τρία μαχαίρια δίκοπα μου σφάξαν τήν καρδιά μου ! 

Βασιλοηούλλα 

Και πώς μέ τόση βία; 

* Πανάρατος 

35 Ό βασιλιάς πατέρας σου άλλο προξενητή νά πέψη 

δέ βρήκε από μένανε, γιά νά μέ ξολο'&ρέψη. 

Βάσταξε τήν αγάπη μας, 0)ς δτου νά πεί^άνης. 
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Βασιλοπονλλα 

Μη το πολνπί>'.ραίνεοαι, Πανάρατέ μου, τόσο. 

"Οπως μάς επλασ’ 6 Θεός εγίναμε όμάδι, 

40 ετοι ελπίζω "ς τό Θεό νά γίνουμε ζευγάρι, 

Πανάρατος 

Αυτό ποτέ νά μη τό πης και μήτε νά τό κάνης, 

και φύλα την αγάπη μας ώς όπου νά πε&άνης. 

Βααιλιας 

[ προς τό 2ύμβουλο | 

Σύμβουλε, σύμβουλε πιστέ, μέ τίς πολλές τις γνώσεις, 

^έλω άπό σέ μια συμβουλή σήμερα νά μου δώσης. 

Σύμβουλος 

4δ ΠρΙν άρχινήσης καΐ τό πης καΐ πρίν τό τελειώσης, 

βάζω *ς τό νοΰ μου, άφέντη μου, τι πίκρες ^ά μου δώσης. 

Βασιλιάς 
"Ωφου τρομάρα μέ κρατεί, ζάλην μεγάλην ^γω, 

ή άγρυπνος ή ξύπνιος άν είμαι δέν κατέχω. 

( Ό βασιλιάς μέ ΰ-υμό λέγει | 

Στρατηγοί μου, 

50 τρίξατε και πιάστε τον, τον άπιστο τό φίλο, 

κ* ίδώ μπροστά μου φέρτε τον, δυο λόγια νά τον κρίνω. 

Δέν είν^ οΐ πίκρες οΐ σημερνές σάν άλλες, σύμβουλέ μου, 

τούτες οι πίκρες οΐ πολλές δέν μ* έχουν βρή ποτέ μου. 

Σύμβουλε, σύμβουλε πιστέ, άποκοτιά είδες πότες σου τόση; 

Σύμβουλος 

5δ Αέν είδα πλέον άποκοτιά, δέν είδα πλέον γνώσι! 

Έλεύ&ερα σου τό πώ, και νά μέ συμπα'&ήοης. 

\ Δυνατά ] 

Τό παιδί έχει βουλή καλύτερη άπ* τή δική σου. 

Βασιλιάς 

{ Θυμωμένος) 

Πώς ϋά μου τ’ απόδειξης, σύμβουλε, 

πώς ήμπορούν τά έλάφια ’ς τούς ουρανούς πετώσι; 

« 

Πανάρατος 

Στρατηγός 
60 Προσοχή! 

"Ετοιμάσατε τά όπλα σας, ετοιμάσατε τάς λόγχας, 

’ς τού Παναράτον τάς σκηνάς νά πιάσωμε τάς πόρτας. 

Κι αυτός ό δεσμοφύλακας μαζί μας -^έλει νά ’ρ-άη, 

Πανάρατο νά πιάσωμε, ’ς τον βασιλιά νά πάμε. 

ί *0 στρατηγός μέ τούς δυο στρατιώτας εκατέρωθεν 
πηγαίνει προς τον Πανάρατο ] 

6δ Άδελ,φέ μου Πανάρατέ, τό πόσο οέ λυπούμαι 

και έν καρδία ϋλίβομαι και οέ καταπονούμαι! 

Μά δέν μπορώ νά κάμω αλλιώς, παρά νά έκτελέσω 

τού βασιλιά τή διαταγή, όσο κι δν ήμπορέσω. 

Πανάρατος 

Παρά ν’ νά χαάώ, παρά νά δοκιμάσω, 

70 οπαϋ-Ι άά βάλω άπάνω σας, ηρίν τήν ζωήν μου χάσω. 

ί 'Ο Πανάρατος μιλάει πρός τόν Καρπόφορον ] 

Καρποφόρε, πώς μ* άγαπξς καλώτατα γνωρίζω· 

’ς ετούτα μου τά βάσανα έσένανε έλπίζω. 

Καρηόφορος 

"Ηλιε, έσυ, πού δίνεις φως τής σκοτεινής ήμέρας, 

ποιος κλαίει, ποιός '&ρηνεΤ καΐ τόν Άδάμ καταφρονεί. 

75 Μά τοντ’ τό ξίφος, πού βαστώ, μά τούτο τό κοντάρι, 

δν δέν σέ φυλάξω γώ πιστά, δέν -άά ’μαι παλληκάρι. 

Πάω κ’ έγώ, κ’ έξέρχομαι, πάω νά πολεμήσω, 

με σκουριασμένα σιδηρά τό αιμα μου νά χύσω. 

Πανάρατος 

"Ετοι ήτανε τής τύχης μου, τήν ταραχή τήν τόση, 

80 σήμερα πού μ' έπιάοατε, ·&έλει μέ '&ανατώοει. 
( Πηγαίνουν καΐ στέκονται μπροστά ’ς τόν βασιλιά ] 

Βασιλιάς 

Καλώς τόν άξιο τόν γαμβρό, καλώς τον πού '&ά κάμω 

καάώς τον πρέπει σήμερα τόν γάμο του νά κάμω. 

[ Προς τόν Πανάρατον αγριεμένος | 

Βρε άνϋρωπε κι άπάνδρω;τ€ καί τνχωμένε (ί) "Ηρακλέα, 

δέν έστοχάοϋης εντροπή αέ τοιούτον γηραλέα; 

8δ Άπό μικρό, μικρότατον σ’ άνέϋ'ρεψα και σ’ έβγαλα εΙσέ τόπους 

και σ’ έκαμα αρχιστράτηγο ’ς όλους μου τούς άνάρώπους. 
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^7αν<^ρ^^7ος 
Ναι! ήταν άΧήϋεία, βασιλεύ! 

*Από μικρό, μικρότατον μ' ανέϋ^ρεψες και μ’ εβγαλες εις τόηονς, 

μ’ έκαμες άρχιστράτηγο *ς δ?.ους σου τους άν^ρώπονς. 

90 Μά^ε κ" εγώ δμως είμαι παιδί τον βασιλιον του πλονσου, 

του Ξέρξον, του φίλον του δικόν σου. 

Βασιλιάς 

Οσες φορές κι αν τό ^'λεγες ήτανε φύματά σον' 

δεν Υΐτανε βασιλ,ική ποτέ ή οίκόγενειά σον, 

[ Προς τούς στρατηγούς ) 

Πιαστε τον, βρέ στρατ'ηγοί, βάλτε τά χέρια ηίσο}, 

9δ σήμερα άττεφάσιοα νά τον άποκεφαλίσω. 

[ Ό βασιλιάς τον άποκεφαλίζει, 
δηλ. ρίχνει την .τερικεφσλαία του κάτω) 

Βάλτε τον *ς τοντο τό ΰρονί, γυρίστε δλοι ηίσω, 

πέστε τής ϋ^υγατέρας μου νά ρ^ή νά τής μιλήσω. 

Στρατηγός 

[Πηγαίνει ’ς τή βασιλοπούλλα | 

Βασιλοπούλλα, άφέντρα μου, *Ανατολή καΐ Δύσι, 

6 βασιλιάς πατέρας σου άέλει νά σου μιλήση. 

{ Ή βασιλοπούλλα πηγαίνει προς τό βασιλιά, ένφ τά όργανα παίζουν 
έμβατήριο, καί στέκεται μπροστά ’ς τον πατέρα της μέ σκυμμένο κεφάλι 1 

Βασιλιάς 

100 Καλώς τηνε την κόρη μου, τήν ηολ.ναγαπημένη, 

απ τα καλά που τής έκαμα, μέ βγάζει ντροπιασμένο. 

Γιατί έχεις τά ματάκια σον *ς τή γή γ^αμηλωμένα; 

για νά κοιτάξης ντρέπεσαι μέ ■δ'άρρος προς εμένα ; 

Σήκωσε τα I άστραψε τα I 

ί Ή βασιλοπούλλα σηκώνει τά μάτια ] 

105 Κοίταξε ’ς τοντο τό βατσέλλι τό Χάρο πού σέ περιμένει. 

[ Τής δείχνει τήν περικεφαλαία τοϋ Πανάρατου ] 

Βασιλοπούλλα 

Οιμε, ο'ιμέ, τό τί ^ωρώ, τί βλέπω ή καημένη, 

και τίνος εϊν’ ή κεφαλή ’ς τό αίμα βουτηγμένη; 

Βασιλιάς 

Του φίλου σου τον μυστικού, άσπλαχνη θυγατέρα, 

σήμερα εγώ τήν έκοψα μέ τή δεξιά μου χέρα I 

ί 
I 

9 

Πανάρατος 

Βασιλοπούλλα 

110 Όϊμέ, όΐμέ, τίνος είναι τά μαργαριταρένια 

ετούτα τά χεράκια *ς τό αίμα βουτηγμένα ; 

Αές καί έμέ, Πανάρατε, Πανάρατε, ψυχή μου, 

δες καί εμέ, νά λνπηΰής τήν άϋ^λ.ια τήν ζωή μου. 

[ Κλαίει αδιάκοπα ] 

Βασιλιάς 

Κλαϊς; κ^αΓς ,· Τά κλάϊματα άν δεν παύσης, 

115 πύρακαλειέμαι ’ς τον Θεό τώρα εδά νά σκάσης. 

I Τήν αποκεφαλίζει, 
δηλαδή σύτή σκύβει τό κεφάλι καΐ παριστάνει τόν πεθαμένο ] 

Υπηρεσία 

[Πηγαίνει προς τό μέρος τής βασιλοπούλλας ] 

’Άς πάω νά δώ κ’ έγώ τί ίγίνη ή κνρά μου; 

ζή ή πε&αίνει ή δ Χάρος τήν έπαίρνει; 

Τρισκατάρατος 

[ Σάν νά προσεύχεται κοί νά καταρειέται τόν βασιλιά ] 

Τρισκατάρατε καί τρισκαταραμένοι, 

άπό τά βά·&η τού γιαλού δϊν βγαίνει βν&ισμένη. 

120 ”Οσα μαλλιά ’ς τήν κεφαλή, βαστώ χιλιάδες τόσες 

τά πικραμένα στόματα, τις πικραμένες γλώσσες. 

"Ώ ουρανέ, πού ’σαι ψηλά, τήν γή πού δεν τραντάζεις, 

μ’ αστροπελέκια, κεραυνούς νά τούς καταδαμάοης. 

Τί κά'&ομαι κύΐ δέν δρμώ, και τί μέ περιμένει 

125 νά βλέπω τήν κυρία μου ’ς τό αϊμα βουτηγμένη ; 

Αφέντη βασιλέα μου, κι αφέντη βασιλιά μου, 

τί είν’ τό κακό πού έκαμες σήμερα ’ς τήν κνρά μου; 

[ Σηκιόνει τό τόξο καΐ τό κατευθύνει προς τό βασιλιά ] 

Αάβε κ’ εσύ τό ·&άνατο μαζί μέ τήν κνρά μον! 

Βασιλιάς 

[ Πέφτοντας κάτο3 ] 

Τρέξατε, στρατηγοί μον, 

130 σήμερα μ’ εσκοτώσανε, μού πήραν τήν ζωή μον. 

[ οι στρατηγοί τρέχουν νά τόν πιάσουν ] 
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Χάρος 

Κ εϋΰνς βγήκα άπ τον Αδη με τάς ψυχάς ’ς τά χέρια μον. 

132 ‘Όλοι νά οηκωϋοννε απάνω οΐ νεκοοί! 

[Τά όργανα χτυ;Γοΰν και οί ήθοποιοί χορεύουν. Ή βασιλοπούλλα 
μέ την υπηρεσία βγάζουν δίσκο ’ς τά μαγαζιά. Τά όργανα παίζουν 
ωσπου νά γυρίσουν αυτές, κ’ υστέρα πάνε σ’ άλλη γειτονιά). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Γά πρόαωπα τοΰ εργον.- Ούδεμία μνεία γίνεται περί της εν ΑΙγύπτφ δισδρα- 

ματίσεως τοϋ Ιργου. Ο βασιλεύς αναφέρεται άνευ όνόματος' άνο)νύμα>ς φέρεται Ιπί- 

σης κσΐ η βασιλοπουλλα. Χαρακτηριστική ή παρεμβολή τοΟ ίδιόρρυθ^μον άμφίεσιν 
φέροντος Τρισκατάρατου, αντικαθΊστώντος τον Μαντατοφόρον τής Έρωφίλης. “Άγνω¬ 

στον διατί δ Κσρποφορος πσρίστσται με ύφος σίμοβόρον καΐ αύστηρόν, μή άντα· 

ποκρινόμενον πρός τό ΰφος τού αντιστοίχου προσώπου τής κρητικής τραγφδίας. 

Κατωτέρω πσρατιθ·ενται τα παραλίνηλα πρός τήν διασκευήν τής Αμφιλοχίας 
χωρία τοΟ πρωτοτύπου τής Έρωφίλης. Έκρίναμεν περιττόν νά προσθέσωμεν άλλας 
παρατηρήσεις άφορώσας είς τήν μετρικήν, τήν γλώσσαν κλ. 

Στίχ. 1 - Β. ΟΙ τρεις ούτοι στίχοι δέν άπαντοΟν έν τή κρητιχή τραγφδίφ, προσε· 
τέθησαν δε προφανώς ϊνα χρησιμεύσουν πρός |ναρ|ιν τής παραστάσεως. 

Στιχ, 4 · 18. ΟΙ στίχοι ουτοι είναι περίληψις του Προλόγου, τόν δποϊον Ιν τή 
Έρωφίλη κάμνει ό Χάρος ( στίχ, 1 -138 ). 

Στίχ, 4-7. ΟΙ στίχοι ούτοι Αντιστοιχούν πρός τούς στίχ, 1-4 τού Προλόγου 
τής Έρωφίλης, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι τό δραπάνι τού Χάρου έχει άντικατα- 
στα·θή ύπό ξίφους. 

Στίχ. 8. Έρωφίλη, Πρόλογος, στίχ. 82. 

Στίχ. 9-10. Ανάλογοι είς περιεχόμενον, διάφοροι δμως εις διστύπωσιν οί 
στίχ. 83 -84 τοϋ Προλόγου τής Έρωφίλης. 

Στίχ. 11-12. Βλ. Έρωφίλην, Πρόλογος, στίχ. 29 έπ, Έν τή διασκευή τής 
Αμφιλοχίας μετά τόν Αλέξανδρον έχουν άντικατασταδή οί Καίσαρες, ή Καρχηδών, 

ή Ρώμη, διά προσώπων άναφερομένων αμέσως ή εμμέσως εις τήν ελληνικήν Ιστο¬ 
ρίαν, ήτοι τοϋ Φιλίππου κσΐ τοϋ Δσρείου. 

Στίχ, 13. Έρωφίλη, Πρόλογος, στίχ. 31. 

Στίχ. 14-16. Βλ. παραλλήλους στίχους 101-108 τοϋ Προλόγου τής Έρωφί- 

λης, του, οποίους συμπτύσσει καταλλήλως ή διασκευή τής Αμφιλοχίας. 

Στίχ. 17 -18. Βλ. παραλλήλους στίχ. 123 - 124 τοϋ Προλόγου τής Έρωφίλης,Τ·^^ \ 

Στίχ. 19 ■ 20. Βλ. παραλλήλους εις έννοιαν, ούχΙ όμως και είς διατύπωσιν, στίχ. -* I 

τής Ερωφίλης, πράξ. Β, 371 -372. Τό δεύτερον ήμιστίχιον τοϋ στίχ. 20 < δυο 
λόγια νά σοΰ κρίνο) » επαναλαμβάνεται αυτολεξεί ώς δεύτερον ήμιστίχιον καΐ τοΰ - 
στίχ. 51. 

Στίχ. 21-22. Συγγενείς πρός τό νόημα των στίχων τούτων είναι οί στίχ. 373- ^ 
374, πράξ. Β', τής Έρωφίλης. -Γ 

Στίχ. 23 -24. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Β', στίχ. 375-376. ? 

Στίχ. 25 -27. ΟΙ στίχοι ούτοι είναι σύμπτυξις των στίχ. 425-428, πράξ. Β', I 
τής Έρωφίλης. | 
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Στίχ. 28 -29. Παράλληλοι είς τό νόημα, ούχΙ όμως και τήν διατύπωσιν, είναι 
οί στίχ. 429 - 430, πραξ. Β', τής Έρωφίλης. 

Στίχ. 30-31. Έρωφίλη, πράξ. Γ', στίχ. 79-80. 

Στίχ, 33. Παράλληλος στίχ. έν τή Έρωφίλη, πράξ. Δ', 50, εν φ άναφέρεται 
« ένα μαχαίρι δίστομον ». 

! Στίχ. 34, Έρωφίλη, πράξ, Γ', στίχ. 93. 

^ Στίχ. 35-36. Παράλληλοι στίχ. Έρωφίλη, πράξ. Β', 435-436. 

Στίχ. 37. Ό στίχος επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί κατωτέρω, στίχ. 42. 

Στίχ. 38 - 40. Έρωφίλη, πράξ. Γ’, στίχ. 178- 180. 

Στίχ- 41 - 42. Παράλληλοι στίχοι είς περιεχόμενον, ούχΐ δμως καΐ εις διατύ- 

πωσιν, Έρωφίλη, πράξ. Γ', 155- 158. 

Στίχ. 43 -44. Παράλληλοι στίχοι Έρωφίλη, πράξ, Δ', 155-156. 

Στίχ. 45-46. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 163 - 164. 

Στίχ. 47 -48. ΟΙ στίχοι έλήφθ·ησαν έκ τής Θυσίας τοϋ Αβραάμ ( βλ. εκδοσιν 
Γ. Μέγα, Ή Θυσία τοϋ Αβραάμ, Άΰ-ήναι 1954, στίχ. 29 -30 ). 

Στίχ. 49-51. Παράλ?,ηλοι στίχοι είς περιεχόμενον, ούχι δμως καΐ είς διατύπω· 

σιν, Έρωφίλη, πράξ. Δ', 219 -220. 

Στίχ. 52-53. Βλ. Έρωφίλην, πραξ. Δ', στίχ. 173- 174. 

Στίχ. 54. Βλ. Έρωφίλην, πράξ, Δ', στίχ. 443 -444, 

Στίχ. 55 - 56. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 444-445. 

Στίχ. 57. Έρωφίλη, πράξ. Δ', στίχ. 471 -472. Έν τη διασκευή τής Άμφιλο- 

V χίας ή άφήγησις έχει συντομευβή κατά τρόπον, δστις καθιστφ ασαφή τά νοήματα 
ί τού πρωτοτύπου. 

Στίχ. 58 - 59. Έν τή διασκευή τής Αμφιλοχίας έχουν συμπτυχύή οΐ στίχοι τής 
Έρωφίλης, πράξ. Δ', 477 -478 κατά τρόπον άσοφη, ένεκα προφανούς συγχύσεως τού 
κειμένου. 

Στίχ. 60-70. ΟΙ στίχοι ούτοι, ώς έχουν, δέν απαντούν έν τή Έρωφίλη. 
Στίχ. 71-72. Έρωφίλη, πράξ. Α', στίχ. 509 -510. 

Στίχ. 73 - 74. ΟΙ στίχοι οΰτοι είναι Ικ τοΰ Χορού τής Δ' πράξεως τής Έρω¬ 

φίλης ( βλ. ιδία στίχ. 756 έ.τ. ). 

Στίχ, 75-78. ΟΙ στίχοι ούτοι, ώς έχουν, δέν απαντούν εν τή Έρωφίλη. 

Στίχ. 79-80. Οι στίχοι οΰτοι, ώς έχουν, δέν απαντούν έν τή Έρωφί?ιη. 

Στίχ. 81-82. Βλ. Έρωφίλην, πρδξ. Δ', στίχ. 647 -648. 

Στίχ. 83-86. Παράλληλοι στίχοι Έρωφίλη, πράξ, Δ', 651- 654. ’Λκατανόητον 
τό « τυχωμένε Ήρακλέα»* ϊσως χρησιμοποιείται άντί τυφωμένε ( = τετυφωμένε ). 

Στίχ. 87-89. Βλ, Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 659 -660. 

Στίχ. 90-91. Βλ. Έρωφίλην, πράξ Δ’, στίχ. 675 -676. 'Ο βασιλεύς Θραούμα- 

χος τής Τζέρτζας έχει άντικατασταθ·ή υπό τοϋ γνωστότερου είς τούς "Ελληνας Ξέρξου. 

Στίχ 92 -93. Έρωφίλη, πράξ. Δ', στίχ. 689 -690. 

Στίχ. 94-95, Έρωφίλη, πράξ. Δ', 705-706. 

Στίχ. 96-97. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ, 227- 228. 

Στίχ. 98 -99. ΟΙ στίχοι ουτοι, ώς έχουν, δέν απαντούν έν τή Έρωφίλη, 
Παράλληλοι κατά τό περιεχόμενον οί στίχοι 229 έπ. τής πράξ. Ε'. 

Στίχ. 100-101. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ. 327 -328. 

Στίχ. 102-103. Έρωφίλη, πραξ. Δ', στίχ. 649 -650. 

Στίχ. 104. 'Ο στίχος ούτος δέν άπαντά έν τή Έρωφίλη. 
Στίχ. ΙΟδ. Παράλληλοι στίχ. Έρωφίλη, πράξ. Ε', 377 έπ. 

Στίχ. 106-107. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ. 385-386. 
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Στίχ. 108-109. Έρωφίλη, πραξ. Ε', στίχ. 387 *388. 

Στίχ. 110-111. Έρωφίλη, πραξ. Ε', στίχ. 397 -398. Τό δεύτερον ήμιστίχιον 
τοϋ στίχ. 111 επαναλαμβάνεται ώ; δεύτερον ήμιστίχιον καΐ τοϋ στίχ. 125. 

Στιχ. 112 - 113. Τών στίχων τούτων δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία έν τβ 
Έρωφίλη. 

Στίχ. 114-115. Βλ. Έρωφίλην, πραξ. Ε', στίχ. 429 -430. 

Στίχ. 116-117. Βλ. Έρωφίλην, πραξ. Ε', στίχ. 525-526. 

Στίχ. 118 επ, 'Ο Τρισκατάρατος, πρόσο)πον ανύπαρκτον είς την Έρωφίλην, 
αντικαθιστά έν μερει τον Μαντατοφόρον καΐ έν μέρει τον Χορόν τής κρητικής τρα* 
γφδίας. 

Στιχ. 118 - 119. ΟΙ στίχοι οΰτοι αποτελούν παραφθΌράν τών στίχων 1 · 2, πραξ. 
Ε', τής Έρωφίλης, 

Στίχ. 120 -121. ΚαΙ οΐ στίχοι ούτοι αποτελούν παραφθ·οράν τών στίχων 93 - 94, 
πραξ. Ε', τής Έρωφίλης, 

Στίχ. 122 - 123. ΟΙ στίχοι οΰτοι αντιστοιχούν προς την Έρωφίλην, πράξ. Ε', 
στίχ. 5 έπ. 

Στίχ. 124* 128. Βλ, Έρωφίλην, πράξ. Ε', στίχ. 641 έπ. Έν τή Έρωφίλη τον 
βασιλέα φονεύει 6 Χορός, ριπτων αύτόν κατά γης και καταπατών σύτόν. Άντιθέτως 
έν τή διασκευή τής Αμφιλοχίας τον βασιλέα φονεύει ό Τρισκατάρατος, πλήττων 
αύτόν διά τόξου, 

Στίχ, 129- 130. Βλ. Έρωφίλην, πραξ. Ε', στίχ. 643 - 644. 

Στίχ. 131 -132. ΟΙ στίχοι οΰτοι, άποτβλούντες τρόπον τινά τον επίλογον τού 
έργου, δεν άπαντοΰν έν τφ πρωτοτύπψ, χρησιμεύουν δέ ϊνα δοθ-ή τέλος είς τήν 
παράστασιν, καλουμένων πάντων τών νεκρών υποκριτών νά έγερύΌύν χαΐ άναλάβουν 
νέαν παράστασιν είς άλλην συνοικίαν τής πόλεως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ 

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

1. ΕΙς τήν μητροπολιτικήν εκκλησίαν — τήν « Μεγάλην Εκκλησίαν » — 

τής Παραμυθία;, άλλοτε καθολικόν τής Μονής τής Θεοτόκου τής Παραμυ¬ 

θίας, φυλάσσεται μεγας κεντητός επιτάφιος, περί του όποιου αξίζει νά γίνη 

ιδιαίτερος λόγος. 

Σχεδόν έφ* ολοκλήρου τής επιφάνειας του προκειμένου κεντήματος (είκ. 

1, 2 και 3) άπλοΰται ή παράστασις του Επιταφίου Θρήνου, μέ τά συνήθη 

πρόσωπα: τον Χριστόν νεκρόν, Ιξηπλωμένον ΙπΙ τής νεκρικής σινδόνος, τήν 

Θεοτόκον μέ τάς δυο άλλας Μαρίας —τήν Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν και τήν 

Μαρίαν τού Κλωπά — καΐ τούς τρεις μαθητάς του —τόν Τωάννην, τόν Ιω¬ 

σήφ καΐ τόν Νικόδημον. ΕΙς τό μέσον δπίσω τού Χριστού ύψούται ό σταυ¬ 

ρός, φέρων τήν «αιτίαν» (Ματθ. 27, 37 Μάρκ. 15, 26) καΐ τόν άκάνθι- 

νον στέφανον. Ή σκηνή είναι πλουτισμένη μέ πλήθος άγγέλων — άνω τών 

δέκα — και άλλων ουρανίων δυνάμεων (θρόνων, σεραφείμ), μέ τά κοσμικά 

σύμβολα (τόν ήλιον και τήν σελήνην) Ικατέρωδεν τού σταυρού και με πλή¬ 

θος άστρων* εις τάς γωνίας δέ, άποχωρισμένα άπό τού θέματος τού Θρήνου 

διά στενών τόξων, ^χουν τοποθετηθή τά σύμβο?να τών Ευαγγελιστών. ΕΙς 

τόν «κάμπον» παρενείρονται έπιγραφαί. 
Ύπεράνω τής εγκάρσιάς κεραίας τού σταυρού άναγράφεται ό τίτλος: 

Ο ΕΠΙΤΑ-ΦΙ-00 ΘΡΙΝΟΟ (^^0 Επιτάφιος Θρ(ή)νος »^.Ύπό τήν Θεοτόκον 

άναγινώσκεται: ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΕΤΙΕ (!) δεξιώτερον δε ΕΡΓΟΧΙ- 

ΡΩΝ ΑΡΟΕΝΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. Παρά τούς πόδας τού Χριστού άναγινώσκεται: 

ΑΙΑ ΟΗΙνΔΡΟΜ|ΗΣ Κ(αι) ΚΟΠΟΥ ΟΟΦΡΟΝΙΟΥ I ^Ιερο(μον)άχον. Πρόκειται 

περί τμημάτων μιας και τής αυτής επιγραφής, τά όποια φαίνεται νά ειχον 

δοθή εις τόν τεχνίτην έπι χωριστών τεμαχίων χάρτου, εκείνος δέ νά ελησμό- 

νησε τήν σειράν αναγραφής των. Μεταγεγραμμένη ή ολη επιγραφή άναγι- 
νώσκεται ώς εξής: «/άιά ο{ν)νδρομης και κόπου Σ{ω)φρονίον ‘Iερομονά^ 

* Μέρος έπιστηιιονικής άνακοινώσεως, γενομένης είς τήν Χριστιανικήν ’.Αρχαιο- 

λογικήν Εταιρείαν (21 Ιουνίου 1955). Παρ’ έμοΰ έμελετήθ·η και έφωτογραφή'θ'η ό 
επιτάφιος τής Παραμυθ·ιάς κατά Ιούνιον τού έτους 1954. Σημειοϋται υπό τού καθη- 

γητοΰ Δ. Εύαγγελίδου, Ή βυζαντινή εκκλησία τής Άγ. Κυριακής τού Γαρδι- 

κίου ( Παραμυθίας ), Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον εις μνήμην Χρίστου Σού?νη, Άθή- 

νοι 1956, 131. 
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χου Μετεώρων. ’Έτει ^ζω\^ως·ω {7096= 1587/1588). ^Εργόχειρον^ Αρ¬ 

σενίου Μονάχου ». 

Έκ της επιγραφής μανθάνομεν λοιπόν οτι ό επιτάφιος τής Παραμυ¬ 

θίας είναι εργον του μοναγ^οΰ Αρσενίου και δτι εφιλοτεχνήΟη κατά τό έτος 

1587/1588 κατά παραγγελίαν Σωφρονίου τίνος ίερομονάχου των Μετεώρων. 

'Η περιγραφεΤσα κυρία σΰνΟεσις περικλείεται εντός κεντητού ορθογω¬ 

νίου διπλού πλαισίου, άποτελουμένου προς τά έ'σω εκ στενής Ινεπιγράφου 

ταινίας και προς τά εξω εκ σειράς προτομών, έκαστη των οποίων κρατεί 

δέλτον και συνοδεύεται υπό άναγραφής του ονόματος της. Αι προτομαί είναι 

διατεταγμένοι ως εξής: ’Άνω δριζοντίως εις τό μέσον οί κορυφαίοι από¬ 

στολοι ο Πέτρος και ό Παύλος — άντωποί. *Αριστερά του Πέτρου κατά 

σειράν ό Μέγας Βασίλειος, ό Ιάκωβος ό Άδελφόθεος καί δ Δαυίδ. Δεξιά 

του Παΰλου δ Ιωάννης δ Χρυσόστομος, δ Μωϋσής και δ Ήλίας. *Αριστερά 

στηληδόν εκ των άνω προς τά κάτω δ Ιωάννης δ Πρόδρομος, δ Ιερεμίας, 

δ Δανιήλ, δ *Ιωνάς, δ Ζαχαρίας και δ ’Ιεζεκιήλ. Δεξιά δμοίως στηληδόν οί 

Άαρών, Σολομών, Ήλίας, Ελισαίος, Γεδεών και Σοφονίας. Κάτω δριζον- 

τίως έξ άριστερών πρός τά δεξιά οί Ζαχαρίας ^ Άββακοΰμ, Ίωήλ, Ναοΰμ, 

Αβδιου, Ωσηέ, Άγγαΐος καί Άμώς. Τέλος εις τάς τέσσαρας γωνίας του 

πλαισίου είναι τοποθετημένον άνά έν σεραφείμ. Ή επιγραφή τής ταινίας 

έχει ώς έξης: *|· ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΑΝ ΟΟΥ ΒΑΟΙΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΑΡΟΥ01ΑΝ 

ΠΙΟΤΗ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΟΔΟΚΩ | ΕΞίΟΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΡΕΜΩ. ΠΟΟ ΑΤΕΝΙΟΩ 

αοί ΚΡΙΤΑ ποα ειπων(!) μου ταο πραξειο τινα μεοιτην | χρη- 

ΟΩΜΕ ΠΟΟ ΦΥΓΩ ΤΑΣ ΚΟΛΑΟΕΙΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟ ΕΜΛΥΤΟΝ ΠΡΟΟΕ (!) 

ΝΗΝ ΚΑΤΑ I ΦΕΥΓΩ ΟΩΟΟΝ ΜΕ ΟΩΤΕΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙ ΗΚΤΟΝ ΕΥΟΠΛΑ- 

ΧΝΙΑΝ. ΑΓΙΟΟ Ο θ(εό)0. ΑΓΙΟΟ ΙΟΧίΡΟΟ. ΑΓίΟΟ ΑΘΑΝΑΤΟΟ ΕΛΕΗΟΟΝ 

ΗΜΑΟ. 'Η επιγραφή αΰτη άποτελεϊται Ιξ ενός έξαστίχου επιγράμματος εις 

δεκαπεντασυλΡιάβους και εκ του τρισαγίου ΰμνου « 'Άγιος δ Θεός, άγιος Ισχυ¬ 

ρός κλπ. ». Τό επίγραμμα είναι γνωστόν καί άλλαχόθεν. Συνοδεύει τήν τοι¬ 

χογραφίαν τής Δευτέρας Παρουσίας εις τήν τράπεζαν τής Ααΰρας του 'Αγίου 

’Όρους, αλλά πρό πάντων απαντάται είς σειράν επιταφίων του τέλους του 

Ιβο’^ καί των αρχών του 17°^ αιώνος, έκ των δποίων δυο (δ εις τής Μονής 

Τατάρνης έν Ευρυτανίφ και δ ετερος τής Μονής Ταξιαρχών παρά τό Αίγιον) 

είναι έργα του ιδικοΰ μας κεντητού Αρσενίου Ι Αποτελεί τό πέμπτον μιας 

^ Ο τεχνίτης έκέντησεν « εργόχειρών », πιίΐανώς εχων πρό όφ'&αλμών τήν λογίαν 
διατύπωσιν « έργο{ν) χειρών». Έργόχειρον : κυρίως τό κέντημα, είς τά πατερικά 
δμως κείμενα γενικώς τό χειροτέχνημα τών μοναχών (δορΗοοΙβδ, Οτεβίτ Εεχί- 
Ιτοη έν λ. ). 

^ Ό πατήρ τοΟ Προδρόμου (φέρει γένειον). 

^ Πρβλ. Μ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά άμφια τής Μονής Τατάρνης, Θεολο- 

14.8 - 1957 

ο ' Επιτάφιος τής Παραμυθίας 
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δμάδος « κατανυκτικών ποιημάτων » περιεχομένων εις τούς ’Αθων. Λαύρ. 

κωδ. Ε 148, Ε 173 και I 185 μελοποιημένων δέ υπό τού Κουκουζέλη 
Μεταγράφω τό επίγραμμα : 

« / Την φοβεράν αον, Βασιλεύ, δευτέραν παρουσίαν 

ηίστ{ει) και πόϋφ προοδοκώ' εξίσταμ(αι) και τρέμω. 

Π(ώ)ς ατενίσω σοι, Κριτά, π{ώ)ς εΓπβ>(ν} μου τάς ηράξεις, 

τίνα μεσίτην χοήσωμ{αι), π{ώ)ς φύγω τάς κολάσεις, 

δ. *Αηαγορεύ{ω) έμαντόν, ηρό{ς) σέ ν{ϋ)ν καταφεύγω" 

οώσον με, ^ωτερ, δωρεάν δί’ {οΙ)κτον, ενοπλαγνίαν. 

Αγιος 6 Θ(80)ς, Αγιος Ισχυρός, ‘Άγιος ^Αϋ^άνατος, έλέησον ήμάς » 

Ύ6 δλον κέντημα περικλείεται εντός πλαισίου εκ βελούδου χρώματος 

πρασίνου. Τού καθ’ αυτό κεντήματος τό μήκος είναι 1.745, τό δέ πλάτος 

1.38 μ. Τού βλου επιταφίου τό μήκος είναι 1.975 καΐ τό πλάτος 1.62 μ. 

Ό επιτάφιος τής Παραμυθίας είναι κεντημένος έπΙ ερυθρού μεταξωτού 

γία ΚΖ , 1956,126ι. Περί της χρονολογίας και τοΰ τεχνίτου τοΟ επιταφίου τής Μονής 
των Ταξιαρχών πληροφορίας παρέσχε πρώτη ή Ευγενία Βέη-Χατξηδάκη, 

Εκκλησιαστικά κεντήματα ( Μουσείου Μπενάκη), έν Άθήναις 1953, 71 (είς την λ. 
Αρσένιος). 

^ Έξεδόθ·ησαν υπό Σωφρον. Εύστρατιάδου, Ιωάννης ό Κουκουξέλης 
κλπ., Έπ. Έτ. Βυξ. Σπ. ΙΔ', 1938, 55. 

^ 2 * εξίοιαμε τρ(έμιω » Ταξιαρχ. (Θεοχάρη, ένδ·’ άν. πίν. ΙΕ' και ΙΤ') || 

3 ^ άχεη'σω τφ χριχη ί, χφ. Λαύρας (Εύστρατιάδου, ενδ’ άν. ), ατενίσω σοι 

καΐ στάς* έπιγρ. Λαύρας (Ο. Μ ί 11 εΐ -1. Ρ 3 Γ ^οί Γο · Ε- Ρβ Ι ί Ι, Κβουεΐΐ άββ 
ίηδοτίρΐΐοηδ οΗτέΙίβηηθδ άβ ΓΑΙΕοδ, Ρατίδ 1904, 132 άριΟ·. 399 ), *επείπω μου» 

έπιγρ. Λαύρ., « ναών μον » Τατάρνης (Π. Π ο υ λ ί τ σ α, ’Επιγραφαί, ενθυμίσεις καί 
σιγίλλια έξ Ευρυτανίας, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., Γ’, 1926, 273, Θεοχάρη, ενθ’ άν. 126 ), 

«εϊπω εμον » Ταξιαρχ., « δίπω μον* χφ. Λαύρας, Μεταμορφώσεως Μετεώρων Έπι- 

τάφ. 1 ( Ν. Βέη. Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων, Βυζαντις Α', 1909, 

619 κέ. άριθ. 130), ιηπο μον» Μεταμορφ. Μετεώρ. Έπιτάφ. 2 τοΰ έτους 1620/21 

(Βέη 621 κέ. άριθ. 131)||4 « τΛα μεταχειρίοομαι » έπιγρ. Λαύρ., * τίνα · χρησω· 

μαι » χφ. Λαύρ., Τατάρν., « χρήαωμεν » Μεταμορφ. Μετεώρ. 2|{5 *■ απαγορενων » γτρ. 

Λαύρ., «απορών εμαντω * έπιγρ. Λαύρ., «προς σε» χφ. Λαύρ., Τατάρν., Ταξιαρχ. 

κ.ά., <προσε» Μεταμορφ. Μετεώρ. 1 και 2, < πρός σέ ^'άρ » έπιγρ. Λαύρ. || ά « 6ι' 

ακραν » Ταξιαρχ., « ενσπλαχνίαζ * χφ. Λαύρ., έπιγρ. Λαύρ., Μονής Δοχειαρίου έπι- 

τάφιος τοΰ έτους 1605 (Ν. Κοηά3ΐίον, ΡβπιΐδΙηϋίί οΙΐΓΪδίίαπδΙίββο ίδ1<ιΐ55ΐν3 

ηα Αίοηε, Πετρού.τολις 1902, 275 κέ. πίν. ΧΕΙΙ, ΜίΙΙβΙ-ΡβΓ^οίΓβ-ΡβΙίί 
πίν. XI, Μ. I. Ο. 3 ί β ί 3 η β δ ς 11, ϋπ οΙιεί - ά’οευνΓβ άε Γβτί Γοαηιαίη. Εε νοΐΐε 
<3ε οβΗαε δΓοάέ άυ ΜοπαεΙέτε άε ΥδίΓΕ ΜοΜονί^^εί, Ε’βτΙ δγζβηίίη εΐιεζ Ιεδ 
8ΐ3ν68 ( Μείβη^εδ Ε^ερεηδΙίΙί I. Ε 1930, 306 πίν. ΧΕΙΙΕ, Ρ. ΟδΙ^εΓ, 

Μδπο1ΐδΐ3ηά ΑΐΙιοδ, ΜϋηοΗειι ( 1943) 168 είκ. 89, Γ. Σωτηρίου, Τά λειτουρ· 

γικά άμφια κλπ,. Θεολογία, Κ', 1949, 612 είκ. 10). 

Ό Έ.τιτσφιος τής Παραμυθίας 131 

ύφάσμιατος κατά την τεχνικήν των χρυσοκεντημάτων, τήν κατά παράδοσιν’, 

μέ ικανότητα δέ θαυμασίαν- Τό μεταξωτόν — τό επάνω — ύφασμα τού κεν¬ 

τήματος είναι Ιπερραμμένον Ιπι χονδρού βαμβακερού εσωτερικού υφάσματος 

(σωπάννι). Τά γυμνά μέρη των μορφών και άλλα μέρη, είς δσα έπεζητήθη 

ή εντΰπωσις καθαρού χρώματος, έχουν κεντηθή διά μεταξωτών νημάτων ή 

Είκ. 2.-Ό Επιτάφιος τής Παραμυθίας (λεπτομέρεια). 

διά χρυσονημάτων ή άργυρονημάτων κατά τήν τεχνικήν τής πυκνής καΐ 

λεπτής βελονιάς ( « ρίζας ») τής γνωστής ως « καβαλίκι » ή « καρφωτό ». Τής 

βελονιάς ταύτης ή φορά ακολουθεί τό σχέδιον, διά νά άποκτήση ούτω ή 

μορφή « πλάσιμον», δπως ακριβώς και τού χρωστήοος τού ζωγράφου ή 

φορά ή δπως απεργάζεται τό πλάσιμον τών μορφών του ό ψηφιδογράφος, 

μέ τό νά τοποθετή τάς ψηφίδας του κατά τήν φοράν τού σχεδίου. Τά ενδύ¬ 

ματα κλπ. έχουν εκτελεσθή διά χρυσών καΐ αργυρών συρμάτων καΐ διά χρω¬ 

ματιστών χρυσονημάτων και άργυρονημάτων κατά τήν τεχνικήν τής πολυ¬ 

τρόπου «κρυφής» βελονιάς, διά τής οποίας Ιπιτυγχάνεται εναλί^αγή τών 

1 Άνάλυσίν της πρβλ. έν Αγγελικής Χατζημιχάλη, Τά χρυσοκλαβα- 

ρικά συρματέϊνα - συρμακέσιμα κεντήματα, Μέΐ3η§;β5 οίίθΓΐδ 3 0οΐ3ν€ βί Μβίρο 

ΜογΗογ ( άνατύ.που ( Άθήναι 1952 ) σ. 30 κέ., 46 κΙ.). 
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οπτικών εντυπώσεων, ποικιλία και κίνησις είς τάς επιφάνειας των μορφών 
(εικ. 3). 

Ή οπτική αυτή εντΰπωσις εκ τής τεχνικής τού κεντήαατος ένισχΰεται 

διά τής μελετημένης κατανομής τον φωτισμού. Εις τά δυο άκρα τού κεντή¬ 

ματος επικρατούν άργυραΐ άνταυγειαι: αριστερά, είς τον χιτώνα τής Θεοτό- 

Είκ, 3. - 'Ο Ιωσήφ κοί ό Νικόδημος ( λεπτομέρεια τής είκ. 1 ). 

κου, μέ άργυοόνημα άνοικτοΰ κυανού (γαλάζιου) τονου' δεξιά, είς τον 

χιτώνα τού Ιωσήφ, μέ άργυρόνημα τόνου ροδίνου. Είς το μαφόριον τής 

Θεοτόκου και εΐς τό ίμάτιον τού Ιωσήφ άποχρώσεις πράσινοι. Εις το 

μέσον τού κεντήματος, δπίσω τής ζωηρού τόνου — εκ καδαράς μετάξης μέ 

μετάλλινος αποχρώσεις εις τάς πτυχάς και τά περιγράμματα — χλωροπρασίνης 

νεκρικής σινδόνος, δ Ιωάννης φορεϊ χιτώνα ΰπότεφρον και Ιμάτιον υπό¬ 

φαιου. “Άλλων προσώπων τά ενδύματα έχουν χρωματισμούς βαθύτερους, 

προς τους όποιους αντιτιδενται οι φωτεινοί τονοι τών ενδυμάτων τών αγγέ¬ 

λων. Έκδηλότερον ζωγραφικά μέσα εχρησιμοποίησεν δ τεχνίτης είς τήν 

'Ο Επιτάφιος τής Παραμυθίας 133 

άπόδοσιν τής κόμης καΐ τού γενείου : Εις τήν κόμην τού “Ιωάννου διαχω¬ 

ρίζει τούς καστανούς βοστρύχους διά γραμμών μαύρων’ είς τήν κόμην και 

τό γένειον τού “Ιωσήφ παραθέτει αποχρώσεις τών χρωμάτων καστανού και 

πρασίνου* δμοίως και είς τον Νικόδημον άλλ“ εις βαδυτέρους τόνους. 

Άτυχώς τού ωραίου τούτου κεντήματος ή διατήρησις είναι μετρία. Τό 

πλεΐστον μέρος τού βάδους του — τού «κάμπου»—είναι κατεστραμμένου, 

ιδίως είς τά κάτω μέρη. Επίσης έχουν φδαρή και άρκεταί εκ τών μορ¬ 

φών του. 

2. Είναι γνωστόν δτι επί τών κεντητών επιταφίων τό είκονογραφικόν 

δέμα τού Επιταφίου Θρήνου — ή σΰνδεσις μέ τον Χριστόν νεκρόν περιστοι- 

χοΰμενον υπό τών προσώπων τού Θρήνου — προήλδεν εκ τής εικονογραφίας 

τών αέρων τών κοσμουμένων διά του ευχαριστιακού συμβόλου τού Αμνού 

(τής παραστάσεως τού Χριστού νεκρού) (είκ. 7). Έπ'ι τών αέρων τό δέμα 

τού Αμνού έπλουτίσδη βαδμιαίως διά στοιχείων ειλημμένων έκ τού « ιστο¬ 

ρικού » εϊκονογραφικού δέματος τού Θρήνου, εν φ συγχρόνως δ διά τού 

δέματος τού Αμνού κοσμούμενος αήρ κατέληξε βαθμηδόν εις τό νά χρησι- 

μοποιήται άποκλειστικώς ως ιερόν έπιπλον τής τελετής τού Επιταφίου 

*Υπενδυμίζω δτι ή τελετή τού επιταφίου αποτελεί τελετουργικόν στοιχεϊον 

τής άκολουδίας τού ό'ρδρου τού Μ. Σαββάτου. 

Έπ'ι τών επιταφίων τό δέμα τού Θρήνου διατηρεί τούς βασικούς χαρα¬ 

κτήρας τής Ικ δύο πηγών διαμορφώσεώς του. ΕΙς τό μέσον τής συνδέσεως δ 

νεκρός Χριστός, υπέρμετρος εν συγκρίσει προς τά μεγέδη τών γύρω του ζών- 

των, παρουσιάζεται υπό τόν χαρακτήρα συμβόλου* δέν είναι δ φυσικός 

άνδρωπος μόνον, δ Τησούς ενός επεισοδίου τής ιστορίας ^ άλλ’ ή εύχαρι- 

1 Πρβλ. Ο. ΜίΠεΙ, ΚεοΗβΓοίιεδ $ιιγ Γίοοποδτ&ρΐιίε άε Γεν&η^ίΐε, ΡβΓίε 
1916,500, 510 κδ., του αύτοϋ, Ε’ερΙΐΒρΙιίοδ: ΕΊηι&βε, Οοπιρΐ. Κεηά. Αε. 

ΙηδΟΓ. 1942, 408 κέ. καί ΒΓοάετϊεδ Γείΐβίειίδεδ άε εΐγΐε 1)γζ&π1ίη, Ρ&τίδ 1939 - 1947, 

102, V. ΟοΙΙαε, ΟοηΙτίδιιίίοη & ΓέΙαάε <3ε ςιιείςιιεε ίίδετίδ ΙίΙιΐΓ&ϊηυεε, ΑΐΙΐ 
V Οοη^Γ. ΙηΙεΓΠ. 3ϊ. Βίζ., 11 ( =81. Βΐζ. ε ΝεοεΙΙ. VI), Κόπια 1940, 87 κέ., 
Σωτηρίου, ένΟ-’ άν. 610, Βέη-Χατζηδάκη, ένθ·* άν. κδ'. Διά πρώτην φοράν 
τά πρόσωπα του Θρήνου είοάγονται είς τόν λεγόμενον μολδαβικόν τύπον επιταφίων 
μέ άρχαιότερον παράδειγμα τόν Μονής Χιλανδαρίου επιτάφιον άριθ·. 2 (ένταΰΟ'α 
εΐκ.4) τοΰ τέλους του 14ον αΐ. Τό πρόβλημα τής καταγωγής του επιταφίου εξετάζω 
πλατυτέραν είς ιδιαιτέραν μελέτην υπό τόν τίτλον: «'Ο αήρ, ή τελετή τοΟ επιτα¬ 

φίου καΐ ό επιτάφιος». 

2 Εις άντίθεσιν π.χ. πρός τόν Χριστόν τής τοιχογραφίας τοΰ Θρήνου είς τόν 
έξιονάρδηκα τής Μονής Βατοπεδίου ( 1312 ), οπού ό Θρήνος είκονίζεται ώς Ιπεισό- 

διον τής Ιστορίας τών Παδών : τά γόνατα τοΰ Χρίστου παρουσιάζονται κεκαμμένα, 

ώς ξηρά μέλη ενός άηιύχου σώματος (Ο. ΜίΙΙεί, Μοηπηιευϋ.®: σε Ι'ΑίΠοβ, ΡβΓΪε 
1927, πίν. 93, 1. Δέν άναφέρομαι είς έ’τι αρχαιότερα παραδείγματα). Κεκαμμένα 
άψυχα σκέλη ή χεΐρες παρομοίως άψυχοι ζο)γραφοΰνται και άργότερον. 
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στιακή άλληγορία του * Αμνοί), αισθητή παράστασις υπερβατικής θεωρίας 

τής εκκλησίας. Είς τον Χριστόν δέ τοί) επιταφίου μας βλεπομεν ακριβώς 

μίαν μορφήν υπερβατικήν. Πέρα του μεγέθους, ύπέρβασις συντε?νεϊται καΐ 

διά τοί) ελικοειδοΰς ρυθμοΰ του σχεδίου του σώματος του Χρίστου* διά τοί5 

καλλιτεχνικού τουτου μέσου κατορθώνεται ΰπέρβασις από τής ή;υχράς αισθή- 

σεως ακινησίας καΐ θανάτου τής προκαλουμένης από του εκτάδην κειμένου 

νεκρού σώματος του Χριστοί) — « Ή ζωή έντάφφ... τον ·&ανάτου το βασί- 

λειον λύεις » ^ 

Γΰρω του « συμβόλου » ή σκηνή είναι Ιμπνευσμένη εκ δραματικών εικό¬ 

νων τής ψαλμφδίας τοΟ Επιταφίου Θρήνου και διαποτισμένη υπό εγκο¬ 

σμίου πάθους. Αί στάσεις καΐ α! χειρονομίαι τών προσώπων του Θρήνου 

είναι κατά τό μάλλον ή ήττον αί τυπικαί είς τό θέμα του Θρήνου τής όψι¬ 

μου φάσεως: Ή Θεοτόκος κάθηται επι σκαμνίου παρά τήν κεφαλήν του 

Χρίστου, ευγενής καΐ συγκρατημένη* παρά τήν Θεοτόκον ή Μαρία τον 

Κλωπά τίλει τήν κόμην της και ακολούθως ή Μαρία ή Μαγδαληνή άπλώνει 

τάς χεΐρας της άπηλπισμένη. Έκ τών άνδρών ό *Ιωάννης κύπτει διά νά 

άσπασθή τήν νεκράν χεΤρα του διδασκάλου του, είς τό δεξιόν άκρον, απέναντι 

τής Θεοτοκου, ό Ιωσήφ δ *Αριμαθείας πιάνει δι* άμφοτέρων τών χειρών 

την άκραν του σαβάνου διά νά κάλυψη τό γυμνόν σώμα (« σινδόνι καΰ·αρά 

είλήσας:» καμπυλοΰαενος πλήρης δέους και φροντίδας θπεράνω τών ποδών 

του νεκροί) (εικ. 1 καΐ 3) ’Απηχοΰνται εικόνες εκ τής ψαλμφδίας τής τελε¬ 

τής του επιταφίου. Έκ τής ψαλμφδίας τοί) επιταφίου εξηγείται ίσως καΐ τό 

χλωροπράσινον χρώμα τής νεκρικής σινδόνος, ή οποία κατά τά νεκρικά έθιμα 

πρεπει νά είναι λευκή* διά τοί) χλωροπρασίνου χρώματος επεζητήθη πιθα¬ 

νώς ν’ άποδοθή ή έννοια τοί) υπαίθρου, του πρασίνου λειβαδιού^ ή τών 

1 Εγκώμια, Στάσις Α' { Τρ^φδιον, εκδ. Βενετίας 1876, 398 ). 

2 Πρβλ. τό τροπάριον τοϋ Μ. Σαββάτου « *0 Εύσχημων Ιωσήφ > ( Τριφδ. 

ένθ* άν. 398) καί Μστθ. 27,59 Μάρκ. 16,46 Λουκ. 23,63. Χειρονομία γνω¬ 

στή εκ τής παλαιοτέρας είκονογραφικής παραδόσεως ( τοιχογρ. καθολικού Μ. Χιλαν· 

δαρίου ΜίΠβί, Μοπυπι. άβ ΙΆΐΙιοε, πίν. 67,1), τήν οποίαν έπωφελήθη ή ζω¬ 

γραφική τού 16ον αΐ. ΕΙς τήν τοιχογραφίαν τής Παναγίας τών Χαλκέων (12ον αι. ) 

ό Ιωσήφ άντί τής νεκρικής σινδόνος φαίνεται νά κράτη άλλο ύφασμα { μανδήλιον; ) 

(Α. Χγη§;οροιι1θ8, ΤΙιοδδβΙοηίςυε εΐ Ιίΐ ρεΐπίατε τα&οέάοηΐεηηε, Αΐΐιέηβδ 
1955, 17 εικ. 2 ). 

^ * Σχηματίζει φρικτώς... και ϋαμβεΐιαι σον τό σχήμα τό φρικτόν * ( Έγκώμ. 

Στάσ. Α', Τριφδ. 400). Πρβλ. και τό ιδιόμελον τής Μ. Παρασκευής: τ Πώς σε κη· 

δενσω, Θεέ μον ; ή πώς σινδόνι εΙΙήσω ; ΙΙοίαις χ^εροί δέ προαψανσω τό οόν ακήρατον 

σώμα » ( Τριφδ. 398 ). Εικονογραφνκά παραδείγματα έν Μ ί 11 ε ί, Κεοθετοΐιεδ 510 

κέ., V ε η. ΟοΙί&δ, ΕΊπίΙιιεηοε άϋ άτ^ιπε « ΟΙιΓίδίοδ ΡβΗοθοη * κπτ ρΗγο- 
Ιίεη <1’Οη*εηί, ά χρ., 52 κέ., 82. 

^ Πρβλ. 'Εγκώμ., Στάσ. Α' «εν κρνπτφ μέν πάλαι ϋνεται ό αμνός- αν δ' ύηαΐ- 

0^ριος τν&είς άνεξίκακε * ('Γριφδ. 400). 

κλάδων καΐ τών άνθέων διά τών οποίων στολίζουν τήν εικόνα του Χρίστου 

νεκρού κατά τήν τελετήν τοί) επιταφίου. ΕΙς τον επιτάφιον τής Μονής Διο¬ 

νυσίου ( 1545) τό έδαφος γΰρω του Χρίστου εΐναι διάσπαρτον μέ βλαστούς 

καΐ γάστρας μέ άνθη (εικ. 5). 

Άλλ* έν νέον στοιχεϊον, μικρά άστρα έπΙ τής νεκρικής σινδόνος, μετα- 

Εικ. 4, -Σχέδιον έκ τού Επιταφίου άριθ. 2 Μονής Χιλανδαρίου. 

φέρει πάλιν εκ του « ιστορικού » γεγονότος δμού δέ καΐ θρησκευτικής τελετής 

του Επιταφίου Θρήνου είς τήν ΰπερβατικήν θεωρίαν* τό σάβανον τού Χρι¬ 

στού είναι ό ουρανός μέ τάστρα^ "Αλλως καΐ ή δλη σκηνή φέρεται διαδρα¬ 

ματιζόμενη εις τόν ουρανόν (διάστερον βάθος, κοσμικά σύμβολα^ ούράνιαι 

δυνάμεις, άγγελοι). 

Τού σταυρού μέ τόν άκάνθινον στέφανον ή εικονογραφική σχέσις πρός 

τό θέμα τού Θρήνου είναι φαινομενική μόνον. Διά πρώτην φοράν απαντά¬ 

ται ό σταυρός είς τόν Μονής Χιλανδαρίου επιτάφιον άριθ. 2 (τού Ίωάννου 

Συροποΰλου περί τά τέλη τού 14ου αί.) {είκ. 4)^, μόλις δέ από τού 16ου 

1 Διάστερος νεκρική σινδό>ν καΐ είς τόν θρήνον τής Παναγίας τών Χαλκέων 
(Χγηίϊοροΐιΐοδ, ένθ’ άν.) καί είς τόν επιτάφιον τής Μ. Δοχειαρίοο τοϋ έτους 

1605 ( βλ. άνωτ. σ. 1308). 

2 Παλαιά κληρονομιά — διακριτικά σύμβολα τών ύψίστων θεοτήτων (Πρβλ. 

ΕτηβΙ \νΐ1Ι, Εβ τβϋεί οϋΐΐιαβί ^τέοο - ΓΟίη&ίη. ΟοπίΓΪόϋΙϊοη & ΓΙιίβΙοίτβ <3β 
ΤςιηρίΓβ Γοηιβΐη, Ρ&τίδ 1955, 272 κέ. ). 

^ ΜίΙΙβΙ, ΒΓθ06ΓΪβ5, 102 κέ. πίν. ΟΕΧΧΧνί. Πρβλ. καί πίν. ΟΟΧΙΙ και 

ΟΟΧΙΙΙ. 
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αΙώνο; — επιτάφιος Μονής Διονυσίου του έτους 1545 (εϊκ. 5)” — δ σταυ¬ 

ρός αποβαίνει κατά τό μάλλον ή ήττον στοιχεϊον κανονικόν της εικονογρα¬ 

φίας των Ιπιταφίων. Έξ άλλου έχει προηγηθη σειρά επιταφίων, εις τους 

οποίους τό θέμα του Θρήνου δεν συνοδεύεται υπό του σταυροΰ^ ΚαΙ εις 

μεγάλα είκονογραφικά πρότυπα, π.χ. εις τό Πρωτάτον, δ Θρήνος παριστάνε* 

ται άνευ τής παρουσίας του σταυροΰ ® ή μέ τόν σταυρόν εις άπόστασιν από 

τής είκονιζομένης σκηνής, ώς σκηνογραφικόν στοιχεϊον δευτερεΰον^, διότι 

1 ΚοηάβΙτον, Ρ&πιί&ίη. πίΐ Αίοηε 270 πίν. ΧΙ.Ι, Μ ί Π β ί, ΒΓοόεηβε 
107 πίν. ΟΧΟΙ. ΈπΙ του σταυροί) καΐ τά άλλα σύμβολα τοΰ πάθους: ό σπόγγος καί 
ή λόγχη. 

2 Επιτάφιοι: Οοζϊβ (Μουσείου Βουκουρεστίου) (ΜίΙΙεί, Κτοάετίεδ 104 

κε. πίν. ΟίνΧΧΧΥΠ ), Νεαπι^ (τοΰ έτους 1441) ( αΰτ. 106 πίν. ΟίΧΧΧΥΙΙΙ), 

Πούτνας άριθ. 66 (του έτους 1490) ( αύτ. ΙΟδ κέ. πίν. ΟίνΧΧΧΙΧ). Έπί τοΰ επι¬ 

ταφίου τοΰ έτους 1605 τής Μονής Δοχειαρίου ( βλ. άνωτ. σ. 1302 ) ή παρουσία του 
σταυροΰ είναι ιδεατή — είκονίζεται άγγελος φέρων τά σύμβολα τοΰ πάθους ( σταυρόν 
έν μέσψ τής λόγχης καί τοΰ σπόγγου ). 

^ Μ ΐ 11 ο Ι, Μοηυπι. άο ΓΑΙΙιοδ πίν. 25, 3. Πρβλ. καί Μ. Βατοπεδίου — έπΙ 
τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ έξιονάρθηκος (αύτ. 93,1). 

^ Μ. Βατοπεδίου ( έπΐ τοΰ βορείου χορού ) ( Μ ί 1 1 βί, ένθ’ άν. 83, 1 - 2 ) τοι¬ 

χογραφία τοΰ Θεοφάνους τοΰ Κρητός εις ιό καθολικόν τής Λαύρας ( 1535 ) ( αύτ. 

127, 4). Ό Θεοφάνης άφηγεΐται τό «ιστορικόν» γεγονός, τοποθετημένον είς τά 
«τοπικά» πλαίσιά του (“Ιεροσόλυμα, Γολγοθάς). 

δργανικώς ό σταυρός ανήκει εις τό είκονογραφικόν θέμα τοΰ Ενταφιασμού, 

άποτελοΰντος συνέχειαν τοΰ θέματος τής Σταυροίισεως^ ’Άρα πολΰ περισσό¬ 

τερόν δεν έχει θέσιν δ σταυρός τοΰ πάθους εις τό ουράνιον « τοπίον », εντός 

τοΰ δποίου παρουσιάζεται δ θρήνος έπΙ τοΰ επιταφίου τής Παραμυθίας. 

Είναι δέ άξιοσημείωτον δτι ή ΰμνογραφία τοΰ Μ. Σαββάτου — εις την 

όποιαν δργανικώς ανήκει ή τελετή τοΰ επιταφίου — Ιλάχιστα και κατ’ έξαί- 

ρεσιν άσχολεΐται μέ τό θέμα τοΰ σταυροΰ^Ή σημασία τοΰ σταυροΰ άναδει- 

κνΰεται κατ’ εξοχήν υπό τής ΰμνογραφίας τής Κυριακής τοΰ Πάσχα καΐ 

δλης τής Διακαινησίιιου Εβδομάδας, άλλ’ Ιντός άλλου κΰκλου ιδεών* τονίζεται 

τώρα ή σημασία τοΰ σταυροΰ ώς προΰποθέσεως τής άναστάσεως, υμνείται δ 

σταυρός ώς ό'ργανον τής σωτηρίας κα'ι τής χαράς τών ανθρώπων, ώς δπλον 

« νικητήριον », παρουσιάζεται ώς σΰμβολον ζωής καΐ θριάμβου ^ 

Μέ θριαμβευτικόν νόημα δ όπισθεν τοΰ νεκροΰ Χριστοΰ τοποθετημένος 

σταυρός παρουσιάζεται είς τόν Χιλανδαρίου επιτάφιον άριθ. 2 (είκ. 4), 

δπου βλέπομεν την εγκάρσιάν κεραίαν τοΰ σταυροΰ νά περικλείεται εντός τής 

καμπύλης τοΰ οΰρανοΰ. Διά τής είκονογραφικής ταύτης λεπτομέρειας ύποδη- 

?νθΰται δτι δ σταυρός πρέπει νά Ιννοηθή ώς ευρισκόμενος εις τόν ουρανόν. 

Εικονογραφείται — πέρα τοΰ Θρήνου — μία θεολογική διδασκαλία, αλλά 

περιτέχνως επεξειργασμένη: εκ τοΰ πάθους (θρήνος) εις την άνάστασιν 

(σταυρός «νικητήριον»)®. Εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ Λαύρας ειληταρίου 

1 Πρβλ. ΜίΠδέ, ΚβοΰβΓΟΪιβδ 493 κΙ-, 516. 

2 « 'Οΐ£ διά τον σταυρόν σου τόν θάνατον χατήργησας, ΐνα δείξιίς τοΐς λαοΐς αον 

την εκ νεκρών οον άνάστασιν » ( Πεντηκοστάριον, εκδ. Βενετίας 1856, ΙΟ*), « τφ σφ 
στανρφ, Χρίστε Σωτήρ, ·9ανάτον κράτος λέ?.νται » ( αύτ- ΙΟβ ), « Ιδοίι γάρ ήλ&ε διά σταυ¬ 

ρόν χαρά εν οΧω τφ κόομφ » ( αύτ. 7β ), « εν τφ στανρφ σον κατήργησας την τοΰ ξύλου 

κατάραν » (αύτ. 9β ), < διά τοΰ τίμιου σου σταυρόν, Χρίστε, διάβολον ησχννας κ (αύτ. 
14“ ) « Νίκην εχων, Χριστέ, την κατά τον "'Αδον εν τφ στανρφ άνήλ&ες » ( α\>τ. 15“ ), 
« Κύριε, δκλον κατά τον διαβόλου τον σταυρόν σον ήμϊν δέδωκας » ( αύτ. 21β ), « Τόν 
ζωοηοιόν σον σταυρόν άπούστωί προακννονντες... την τρί^μ^ράν σου άνάστασιν δοξάζο- 

μεν τ> (αύτ. Γ2β ) κ.π.ά. Διά τοΰ επιθέτου * νικητήριος» χαρακτηρίζεται εντός τοΰ 
ναοΰ τών Ιεροσολύμων ό χώρος, δπου έφυλάσσετο ό σταυρός ( Βιβλιοθ. Σταυροΰ 
κώδ. Χί,ΙΙΙ τοΰ έτους 1122 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ’Ανάλεκτα ίερο- 

σολυμιτικής σταχυολογίας, Β’, έν Πετρουπόλει 1894, 147 ). Περί τοΰ «νικητήριου» 

σταυροΰ πρβλ. Κοπάβίζον, Ρ&ιηίβίηϋιί 250, ΟοΙΙ^δ, ΟοπίΓΐόιιίιοη 100 κέ. 

3 Έπϊ τοιχογραφίας είς την Αγίαν "Ανναν ΤραπεξοΟντος ( 12“ν (;) αΐ. ) ύπε- 

ράνω τοΰ Θρήνου αντί σταυροΰ είκονίζεται τό ημικύκλιον τοΰ ούρανοΰ ( Ο. Μ ί 11 β 1: - 

Β. Τ&15ο1 Βΐοβ, Β^ζαηΙΐηε Ρ&ίπίίπ^ ΤΓβθΐζοηά, Βοπόοη 1936, 31. ΕΙς χήν 
αύτ. πίν. ΧΠΙχ δημοσιευομένην εικόνα δέν διακρίνεται ό ούρανός). Τό θέμα τοΰ 
Επιταφίου Θρήνου εννοείται έν συναρτήσει πρό? τήν θριαμβευτικήν έννοιαν τής άνα¬ 

στάσεως καί τής ανόδου ^ εις τονς ουρανούς». Και είς τόν επιτάφιον της Μονής 
Δοχειαρίου ( βλ. άνωτ. σ. 1302 ) τά υπό τοΰ άγγέλου φερόμενα σύμβολα τοΰ πάθους, 

μεταξύ τών οποίων και ό σταυρός, έχουν νόημα θριαμβευτικόν· φέρονται ώς σημεία 
( 8Ϊ£:η3.), ώς όργανα νίκης. 
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άριθ. 2 (άρχών 14®^ αΐ.) ή ιδία διδασκαλία διατυπουται μέ τον σταυρόν 

ώς σΰμβολον του πάθους, άλλα κατ* άλλον συνδυασμόν: είκονίζεται σαρκο' 

φάγος κενή, μόνον μέ τά δθόνια και τό «σουδάριον» (*Ιω. 20, 5*7), εκα¬ 

τέρωθεν αυτής δυο στρατιώται κοιμώμενοι και οπίσω όρθιος ο σταυρός 

(είκ. 6)^ Έκ του πάθους (σταυρός) εις την άνάστασιν (κενός τάφρος). ΕΙς 

τους επιταφίους και ο άκάνθινος στέφανος, παραλλήλως πρός τον σταυρόν, 

εξαιρεί τό θριαμβευτικόν περιεχόμενον τής όλης συνθέσεως^. Παρεντίθενται 

^ Ιν. ΒτέΙιίεΓ, Ι/βε ρεΐηίατβδ άα Γοα1β3υ ΙΐΙυΓ^ίιΐυβ Νο 2 άυ ιποηδδΙεΓβ 
άε 1,3νΓ3, Αηηαΐεδ άε ΓΙηδΙ. ΚοηάβΙζον (ν^επιίη^Γ. Κοπάδι.) Χί, 1940. 9 πίν. 

II 3. Εικονογραφείται τό κείμενον : « Και χατε^&ών διά τον σιανρον είς τον ^δην... 

ελνσε τάς ώδΓνα? τον θανάτου" και άναατάς τ0 τρίτη (Ευχή αναφοράς τής Λει¬ 

τουργίας τοϋ Μ. Βασιλείου, I. Ο ο α γ, Εύχολόγιον^ { 1730) 142, Ρ. Βτΐςίιΐηι&η, 

Εβδίετη ΕίΙατ^ίεβ, Οχίοτά 1896, 326, Π. Τρε μπελά, Αί τρεις λειτουργίαι, 
*Αθήναι 1935, 181 ). Πρβλ. Α. ΟΓ&όατ, ϋη τοαίε&ια ΙίΙιΐΓβίίςιιε οοπδΐ&ηίίηορο- 

ϋίβίη εί δεδ ρείηίιίΓεδ, ϋυπιΙ>. ΟαΙεδ Ρ&ρετδ, Νγ 9 ( 1954 ) 170. 

^ Χαρακτηριστική είναι έπΐ εικόνος εν Μόσχφ (12ο'υ - 13®·” α1. ) ή έν μέσφ ουρα¬ 

νίων δυνάμεων άπεικόνισις τοΰ σταυρου μέ τον άκάνθτνον στέφανον ώς « Νικητή¬ 

ριου», προσκυνουμένου ύπό των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ ( V. Ε&ζ3Γεν, 

ΙδΙίϋδδΙνο Νον^ΟΓοάα, ΜοδΙενΒ 1947, 38-39 πίν. 23). 'Ομοίως είς τοιχογραφίαν 
εντός τοϋ βήματος της εκκλησίας τής ΟεδΕπΐ : ό σταυρός έν μέσφ ουρανίων δυνά¬ 

μεων καί άγγέλο)ν (προχείρως παρά I. ϋ. §Ιεί&ηεδθΐΐ, Ε’ΐΠυδίΓβέίοη άεβ ΙίΙυτ- 

βίεβ άΕΠδ Ι’εγΙ: ύε Βγζβποε εΐ άε ΓΟΓίεπί, Βτυχείΐεδ 1936, 85, 95 πίν. Είν. Ό 
§ίείίΐηε80ΐι βλέπει είκονογράφησιν τής Άνσμνήσεως τής Λειτουργίας τοϋ Μ. Βασι¬ 

λείου « Μεμνημένοι ονν κλπ. » Ο ο 3 Γ 143, Βτί^^ΐιίηιεη 405, Τρεμπέλα 182 ). 

Πρβλ. καί τά μεταγενέστερα παραδείγματα έπΙ άντιμηνσίων (ΟοΙΙπδ, Οοπίτίόιι- 

Ιίοπ κλπ. 100 κέ.). 'Ο ■θ'ριαμβευτικός συμβολισμός τοϋ άκανθίνου στεφάνου φαίνεται 
κα9·αρώτερον είς τό θέμα τής Ετοιμασίας, οπού οδτος είκονίζεται τοποθετημένος έπΙ 
τοϋ θρόνου μαζί μέ τά άλλα σύμβολα τοΰ Πάθους ( π.χ είς τό ψηφιδωτόν τοΰ Μοη- 

ώς σύμβολα, ό θριαμβευτικός χαρακτήρ των οποίων αποτελεί κληρονομιάν έκ 

τής παλαιοχριστιανικής εικονογραφίας. 

'Υπό τό σώμα τοΰ Χρίστου εις θρόνος (διπλούς τροχός) έν μέσφ δυο 

σεραφείμ καί, πρός τά δυο άκρα, τά δυο ζεύγη αγγέλων μέ ριπίδια μεταφέ¬ 

ρουν έκ τής εικονογραφίας των επιταφίων μέ τόν Θρήνον εις την παλαιοτέ- 

ΕΙκ. 7. Παράστασις τοΰ Μελισμοΰ έπΙ τής λειψανοθήκης Στρογάνωφ. 

ραν εικονογραφίαν των αέρων μέ τόν Αμνόν, τόν « Βασιλέα των όλων» τον 

δορυφορούμενον κατά την μεγάλην εϊσοδον ύπό των άγγελικών τάξεων 

(Επιτάφιος [ = άήρ1 Θεσσαλονίκης [Βυζαντινού Μουσείου * Αθηνών]^ 

κ.ά.)' άκριβέστερον ένθυμίζεται ή αναλυτική εικών ή παρεχόμενη ύπό τοΰ 

χερουβικοΰ ειδικώς τοΰ Μ. Σαββάτου (« Σιγησάτω ») *, άν καΐ ή είκονογρα- 

φική αναφορά ρητώς πρός τόν ύμνον τούτον απαντάται έπι Επιταφίων 0χι 

έκ των άρχαιοτέρων®. ’Άς σημειωθή οτι είς τήν εικονογραφίαν ή δορυφο- 

ρία των αγγέλων παρουσιάζεσαι άρχικώς ώς δορυφορία άέρος φέροντος άπει- 

κόνισιν τοΰ Άμνοΰ (Μελισμός λειψανοθήκης Στρογάνωφ (είκ. 7), τοιχο¬ 

γραφίας εις Σαμάρι Μεσσηνίας)^. Όπωσδήποτε ή σχέσις τής εικονογραφίας 

Γεαίο. Προχείρως παρά §ίεί3ηβδοα 60). 'Ο ακάνθινος στέφανος είναι τό διά¬ 

δημα τοΰ βασιλέως των άγνέλο)ν ( « στέφανον εξ άκαν&ών περιτίϋεται ό τ&ν αγγέλων 

βασιλεύς Τ’ Τριφδ. 393® Μεγάλης Παρασκευής ώρα θ'). Παλαιότερον άπεικονίζετο 
στέφανος έξ άνθέιον ή έκ χρυσοΰ (Πρβλ. Α. ΟταΙοβΓ, Ι/βπιροΓβυΓ άΕΠδ ΓεγΙ 

θγζβηΐϊη, ΡΕΓίδ 1936, 199). 

’ ΜίΙΙβί:, ΒΓοάΟΓίβδ 90 κέ. πίν. ΟΕΧΧΧΠ· 
2 « ίΐροηγοννται δέ τούτον οΐ χοροί των αγγέλων μετά ηάαης αρχής και εξουσίας· 

τά πολνο'μματα χερουβείμ και τά εξαπτέρνγα σεραφείμ» ( Τριφδ. 425β ). 
^ Επιτάφιοι: τοΰ Οοζία τοΰ έτους 1422 ( Μουσείον Βουκουρεστίου ) ( Μ 111 β Ι, 

ΒΓοόβΓίοδ 104 κέ. πίν. ΟΕΧΧΧνίΙ) και τοΰ Πέτα τοΰ έτους 1637 (;) ( Α. Ό ρ λ ά ν- 

δου, 'Ο επιτάφιος τοΰ Πέτα, ’Ηπειρωτ. Χρον. 4, 1929, 107 ). ΈπΙ τούτων άναγρά- 

φεται όλόκί.ηρος ό ύμνος « Σιγησάτω». 

^ Λειψανοθήκη Στρογάνωφ (Ο. 8θ1ι1υηΐΐ)€Γ2βΓ. υη ΙαθΙβΕυ ΓθΙίςυΕίΓΟ 
Ι3γζ3η1ίη ΐηέάΐί όυ X® δίέοΙβ, Μοηυιηβηίδ «Ι ΜβπιοΐΓεδ [ Ρΐοΐ), 1, 1894, 103 πίν. 
XIII καΐ XIV), τοιχογραφία Σαμάρι ( Μ ί 11 β 1, Κ,οςΙιοΓοΙιβδ 499 είκ. 536). Ή 
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των επιτάφιων προς την λειτουργίαν τοίί Μ. Σαββάτου είναι ενδεικτική και 

δια την ιστορίαν τοΰ ιεροϋ τουτου επίπλου και διότι διδάσκει δτι αϊ ούρά- 

νιαι δυνάμεις επι των επιταφίων συναπαρτίζουν μέ τον *Αμνόν Ινιαίαν εικο· 

νογραφικην ενότητα, καταγομενην εκ τής εικονογραφίας τής λειτουργίας, 

μολονότι συγγενής υπερβατική είκιυν απαντάται καΐ εις τήν τελετήν τοΰ 

Επιτάφιου . Αλλα και η αναγραφή τοΰ τρισάγιου ΰμνου επι τής ενεπίγρα¬ 

φου ταινίας τοΰ επιταφίου τής Παραμυθίας (βλ. άνωτ. σ. 128, 130), 

μολονοτι επίσης ο ύμνος ουτος αποτελεί στοιχεϊον και τής τελετής τοΰ *Επι· 

ταφίου, ψαλλόμενος κατά τήν περιφοράν του^, σχετίζεται εν τούτοις προς 
τήν λειτουργίαν®. 

Εκ τής -θεωρίας τής ανωτέρω ?νειτουργικής παραστάσεως μάς άποσποΰν 

παλιν οι επτά μικροί άγγελοι, άτάκτως τοποθετημένοι διά νά φανερώνουν 

τό πλήθος. Πετοΰν προς ό'λας τάς κατευθύνσεις, άλλοι κρατούντες εις τάς 

χεϊρας ύφασμα και σπεΰδοντες νά υπηρετήσουν τον Κύριόν των^ και άλλοι 

δεικνΰοντες διά τής χειρός τό μέγα θαΰμα, τό δτι δ Θεός κεϊται νεκρός; 

« ΚαΙ άγγέλων στρατιαι έξετιλήασοντο ονγκατάβααν δοξάζουσαι την σήν » δ. 

έννοια τοΰ Μελισμοΰ συνάγεται έκ των επιγραφών « ^ζρ^στός πρόκειται και μερίζεται 

Θεοςι, (λειψανοθήκης Χτρογάνο^φ- ή άνάγνωσις παρά ΜίΠεΙ δΟΟ©) και «'Ο τρώ- 

γων μον τήν σάρκα κλπ.^ ( Ίωάν. 6. 56 ) » ( τοιχογραφίας είς Σαμάρι ), έξαρτωμένων 
εκ τής διατάξεως καΐ έκ των συναφών ευχών τής μεταλήψεως ( τά κείμενα παρά 
ΟοδΓ, Εύχολ. 65, Βτΐ^ΐιίπιβπ, Εβεί. Είί. 393, Τρεμπέλα, Α1 τρεις λει- 

τουργ. 131, 133 - 144- 145. Πρβλ. Μϋΐβί, ?νθ’ άν. και ΟοίΙπδ έν ΑΐΙί 
κλπ. ΙΟΙ3 ). ΕΙς τήν « Κόκκινην Παναγίαν » τής Κονίτσης { 13ον - 14ου «1. ) ρεμ», 

συνοδευόμενον ύπό τής χαρακτηριστικής λειτουργικής επιγραφής « [Ό τρώγων μο]υ τό 

σ(ω)μα κΐπ.», φέρει προσδέτως καΐ τήν επιγραφήν « Ό Μελισμός»· άλλ’ ήδη ό 
Αμνός εικονίζεται έπι τής γνωστής πλακός, ήτις μάλιστα φέρεται έπΙ μονολίθου υπο¬ 

στάτου. Εκατέρωθεν είκονίζονται δύο άγγελοι μέ τά σύμβολα τοΰ Πάθους καΐ δύο 
Ιεράρχαι (ανέκδοτος· θά δημοσιευθή προσεχώς ). 

^ Μεταζύ τών εγκωμίων παρεμβάλλεται ή έκφώνησις « “Οτι άγιος ει 6 θεός ήμών, 

ο επι ΰρονου δοξης τών χερουβείμ επαναπαυόμενος και σοι την δόξαν άναπέμπομεν» 

( Τριφδ. 405“ ). 

2 Βλ. Γ. Β ι ο λ ά κ η, Τυπικόν τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, εν Άθή- 
ναις 1906, 363 - 364. 

^ Λντίφωνον γ', λεγόμενον καί παρά τών κληρικών (Τρεμπέλα, Λειτουργ. 
44 βρρ&Γ. ΟΓ., 45). Επι τών επιταφίων απαντάται διά πρώτην φοράν άναγεγραμ- 

μένος επί τοΰ Χιλανδσρίου επιτάφ. άριθ. 1 αρχών 14ον «ί. ( ΜΠΙεί, Βτοόεπεδ 
94 κέ. ). 

^ Υπόκειται ή Ιδέα τής έκ σεβασμού καλύψεως τών χειρών είτε δι’ ιδιαιτέρου 
υφάσματος είτε δια τοΰ άκρου τοΰ ενδύματος. 

^ Εγκ(ι)μ, Σχάσ. Α (Τριφδ. 3988 ). Πρβλ. * Απορεί... και πλη&νς ή άαώμα- 

τος, Χριστέ, τό μυστήριον τής άψράστου και αρρήτου αου ταφής» ( αύτ. 399“) καί τά 

τροπάρια : « Των άγγέλων 6 δήμος κατεπλάγη όρων σε » ( αΐι. 4078 ), έξέσζησαν χοροί τών 

άγγέλων όρώντες... δν τά τάγματα τών άγγέλων κνκλονσι και δοξάζουοι » (αύτ. 408»). 
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'Η εΙκών τώρα έμπνέεται εκ τής ψαλμφδίας τοΰ Μ. Σαββάτου* εκ τής -υπερ¬ 

βατικής θεωρίας μεταφερόμεθα πάλιν εις τον Θρήνον, άκριβέστερον δέ είς 

τό εκκ?νησιαστικόν δρώμενον. 

Δεν προχωρώ εις τήν είκονογραφικήν άνάλυσιν τών συμβόλων τών 

ευαγγελιστών καΐ τών γΰρω προτομών τών άποστόλων, ιεραρχών καί προ¬ 

φητών επι τοΰ επιταφίου τής Παραμυθιάς, διότι αΰτη οδηγεί είς κύκλον 

ιδεών περί τοΰ οποίου άσχο?.οΰμαι άλλαχοΰ. 

Είς τοΰ επιταφίου τής Παραμυθιάς τήν είκονογραφίαν, τά στοιχεία τής 

δποίας εν μέρει ή έν δλφ άπαντώνται και εις σειράν δλην επιταφίων, συνυ- 

φαίνονται, ως είδομεν, είς μίαν ενότητα άφ’ ενός ή εκψρασις τών συναισθημά¬ 

των εκ μιάς συγκινητικής ΐεράς άφηγήσεως και άφ’Ιιέρου ή παράστασις μιάς 

υπερβατικής είκόνος. Έπι πλέον διά τής είκονογραφικής ταύτης συνθέσεως, 

επιζητεΐται διά παραστάσεων οπτικών νά εκτεθή καΐ ολόκληρος θεολογική 

διδασκαλία : δτι δηλαδή τό Πάθος τοΰ Χριστοΰ, συμβεβηκός ανθρώπινον, 

γήινον, είναι συγχρόνως καί συμβεβηκός θείον, ουράνιον" και δτι αποτελεί 

άντικείμενον βαθείας απορίας τοΰ ανθρωπίνου νοΰ αλλά καί άντικείμενον 

θαυμασμού ή διπλή φύσις τοΰ συμβεβηκότος τούτου, διά τον λόγον δτι αΰτη, 

ή στενή δηλαδή συνάφεια μεταζΰ τοΰ γήινου και τοΰ ουρανίου, αποβλέπει 

εις τήν σωτηρίαν τοΰ ανθρώπου. 

Υπόμνημα είς τό θεολογικόν περιεχόμενον τής εικονογραφίας τοΰ επιτα¬ 

φίου μας αποτελεί τό γύρω εζάστιχον επίγραμμα μέ τόν τρισάγιον ύμνον (βλ. 

σ. 128,130). Τό νόημα δέ τών κειμένων τούτων είναι περίπου τό εξής θεολογι- 

κώς διατυπωμένον: *Η ΰπόθεσις είς τήν όποιαν άναφέρεται ή προκειμένη είκο- 

νογραφία υπερβαίνει τά μέτρα τοΰ ανθρωπίνου λόγου" προσιτή γίνεται μόνον 

διά τής μυστικής « θεωρίας », ύψιστος αναβαθμός τής όποίας είναι ό διά τής 

ψαλμφδίας τοΰ τρισαγίου ύμνου έγκωμιασμός τοΰ νεκρού Θεού—Βασιλέως 

Παντοκράτορος, Σωτήρος καί Κριτοΰ —, φερομένου έπι τών ουρανίων δυνά¬ 

μεων. *0 τρισάγιος ύμνος είναι τό εκκλησιαστικόν άντίστοιχον τής σεραφι- 

κής « θεολογίας »(δοξολογίας) ^ τής ψαλλόμενης υπό τών αποκαλυπτικών 

ζώων (Άποκαλ. 4, 7 κε.) γύρω τοΰ Θεοΰ. Προς τήν « θεο?.ογίαν» δέ ταύ- 

την φθάνει ό άνθρωπος διά τοΰ θρησκευτικού βιώματός του, περιεχόμενον 

τοΰ οποίου — είς δ,τι μάς αφορά — είναι ή συναίσθησις τής άναξιότητος καί 

ή ταπεινή παραδοχή τής σωτηρίας. Ή δέ σωτηρία είναι έκπληκτικώς καί 

μεγάλη καί απλή. Προέρχεται εκ τής « δωρεάν » προσφοράς τοΰ Σωτήρος 

διά τοΰ ιστορικού γεγονότος τοΰ Πάθους καί τής *Αναστάσεώς του" έν συνε¬ 

χείς δέ παρέχεται ή σωτηρία οσάκις τό Ιστορικόν, τό επίγειον, πάθος τοΰ 

> Ί ω. Δαμασκην., "Εκθεσ. Όρθοδ. πίστ. ΠΙ 10 ( Ρ.Ο. 94, 1021 ) καί 
Έπιστ. προ; Ίορδ. άρχιμανδρ. 6 (Ρ.Ο. 95,37 ), Ψ·Γερμαν., Ίστορ. έκκλησ. 

και μυοτ. θεωρ. Ρ.Ο. 98, 408 ■ 409. 
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Σωτηρος επαναλαμβάνεται διά τής τελέσεως τής λειτουργίας. Τής λειτουρ¬ 

γία; δέ δ χαρακτήρ είναι υπερβατικός* τελείται εις την γήν συνάμα και είς 

τόν ουρανόν. Διά τής λειτουργίας δ πιστός άναμιμνήσκεται τής μοναδικής 

προς τόν άνθρωπον ευεργεσίας του Σωτήρος και τής δυνάμεοίς του διά τής 

δποίας εχάρισεν ουτος εις τόν άνθρωπον την δυνατότητα καΐ την καταξίωσιν 

ν’ απόκτηση ιδιότητα υπερβατικήν* ευρισκόμενος δηλαδή δ άνθρωπος εις ιέ 

την γήν νά δοξολογή τόν Θεόν ώς αι τάξεις των αγγέλων καΐ μαζί μέ τους 

αγγέλους, μέ άλλους λόγους νά γίνη ισάγγελος. 

Ή προκειμένη σΰνθεσις, μέ τους διασταυρουμένους άξονάς της καΐ μέ 

τάς παραλλήλους προς τους ά'ξονας φοράς, είναι Ισορροπημένη, αλλά συνάμα 

παρουσιάζεται ώς καλλιτεχνική μορφή ανοικτή* διότι εις αυτήν καΐ αί κατα- 

κόρυφοι καΐ αΐ δριζόντιοι φοραί εξουδετεροΰνται μεταξύ των. Υπερισχύει ή 

έντυπωσις τής κινήσεως εις τήν διάταξιν των στοιχείων τής συνθέσεως. Ή 

κυριαρχική συνθετική αξία, τό σώμα του Χρίστου, δένεται ρυθμικώς μέ τά 

γΰρω πρόσωπα και αυτή καθορίζει τήν συνθετικήν λειτουργίαν των. Είναι 

φανερόν δτι ή σΰνθεσις του επιταφίου τής Παραμυθίας διαπνέεται υπό δια- 

θέσεως μπαρόκ. 

3. Είναι γνωστόν δτι ή πολυτελής τέχνη των βυζαντινών χρυσοκεντη¬ 

μάτων, Ιδιαιτέρως δέ τών επιταφίων, μετά τήν καλήν εποχήν των Παλαιό- 

λόγων υποχωρεί κάπως έντός τής γεωγραφικής περιοχής του Βυζαντίου, 

καλλιεργουμένη εφεξής μέ άνεσιν είς τάς παραδουναβίους χώρας και τήν 

Ρωσίαν. ΕΙς τάς τουρκοκρατημένας περιοχάς νέα περίοδος είς τήν τέχνην 

τών εκκλησιαστικών κεντημάτων — και εις τήν καθόλου εκκλησιαστικήν 

τέχνην — σημειοΰται από του αΙώνος, μέ τήν άπαρχήν τής νέας ακμής 

τών μονών. Υπάρχει βέβαια και παλαιότερον σχετικόν παράδειγμα, άλλ’ δμως 

άπό τής εποχής ιδίως αυτής οί τεχνΐται κεντηται — καΐ οί άνδρες καΐ αΐ γυναί¬ 

κες— αποκτούν συνείδησιν τής σημασίας του έργου των και τής προσωπικό¬ 

τητάς των εντός τής κοινωνίας, ή δποία τότε άνεμορφοΰτο γΰρω άπό τήν 

άναγεννωμένην δΰναμιν τής Εκκλησίας. Και υπογράφουν και έπιδεικνΰουν 

τά έργα των δπως οι ζωγράφοι. Έκ του 16®^ και τών αρχών του αία)- 

νος είναι γνωστά περί τά δέκα δνόματα κεντητών και κεντητριών*. 

^ * Μεμνημένοι... πάντ(αν των νπερ ημών γεγενημενων... τον ατανρον, τον τάφον, 

τής... άναστάσεως, τής είς ουρανούς άναβάσεως > (Λειτουργ. Χρυσοστόμου, 

Άνάμνησις, Οο&γ61, 386, Τρεμπέλα 109. Πρβλ. καΐ τήν 
*V Λτοί? Μ ο ο ^ 14Β Η ^ 1 ^ Ιι ^ ^ δ π 40^ 

Τρεμπέλα 182 ). 

2 Βλ. πίνακα παρά Βέη-Χατζηδάκη, Ινθ-’ άν. σ. 70 κέ. 
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Μεταξύ τών κεντητών τούτων δ μοναχός Αρσένιος είναι τεχνίτης μέ 

σημαντικόν έργον. Περί τά τρία έως πέντε ετη πρό του επιταφίου τής 

Παραμυθίας (1587/1588) δ Αρσένιος είχε κεντήσει τόν επιτάφιον τής 

Μονής Τατάρνης τής Ευρυτανίας (1583/1584), πιθανώτατα δέ και τόν αέρα 

τού έτους 1583/1584 τής αυτής Μονής Δΰο έως τρία έτη μετά τόν επιτά¬ 

φιον τής Παραμυθίας κεντφ δ Αρσένιος τόν επιτάφιον τής Μονής τών 

Ταξιαρχών τής ΑΙγιαλείας (1590) Τής Παραμυθίας τόν επιτάφιον έκέντη- 

σεν δ Αρσένιος κατά παραγγελίαν («διά συνδρομής καΐ κόπου»), ώς εϊδο- 

μεν, τού μετεωρίτου ίερομονάχου Σωφρονίου, εκ τής ίδιότητος τού οποίου, 

ώς ίερομονάχου μετεωρίτου, συνάγεται ή ένδειξις δτι δ ’Αρσένιος έμόναζε 

καΐ ειργάζετο πιθανώς είς τά Μετέωρα. 

Ή εξωτερική αύτη ένδειξις ένισχΰεται, ώς νομίζω, και εκ τού Ιξής τεκ¬ 

μηρίου συγχρόνως εσωτερικού καΐ εξωτερικού. Πρόκειται περί τού χαρακτη¬ 

ριστικού Ιξαστίχου επιγράμματος « Την φοβερήν οον κλττ. », διά τού δποίου 

δ Αρσένιος πλαισιώνει τούς επιταφίους του. Τό επίγραμμα τούτο απαντάται 

καί είς τρεις άλλους επιταφίους ευρισκομένους είς τά Μετέωρα: δΰο είς τό 

κυρίως Μετέωρον (δ έτερος τού έτους 1620/1621) καί δ τρίτος είς τήν Μονήν 

Βαρλαάμ (τού έτους 1609)®. Τό κοινόν δέ τούτο χαρακτηριστικόν σημαί¬ 

νει, ώς νομίζω, δτι, τουλάχιστον μεταξύ τού έτους 1587/1588, δτε έκεντήθη δ 

επιτάφιος τής Παραμυθίας μέ τήν εξωτερικήν ένδειξιν «Μετεώρων^, και 

τού έτους 1620/1621, δτε έκεντήθη δ επιτάφιος Μετεώρων άριθ. 2, δ τελευ¬ 

ταίος, ώς υποθέτω, έκ τών επιταφίων τών φερόντων ώς εσωτερικήν ένδειξιν 

τό επίγραμμα « Την φοβερήν οον κλπ. », σημαίνει, λοιπόν, τό κοινόν τούτο 

χαρακτηριστικόν δτι είς τά Μετέωρα μεταξύ τής ογδόης δεκαετίας τού 16°» 

αίώνος και τής τρίτης δεκαετίας τού 17®^ αίώνος (1587/1588-1620/1621), 

εντός περίπου μιας γενεάς, είς τά Μετέωρα έλειτοΰργει έργαστήριον κεντητι¬ 

κής, έκ τού δποίου φαίνεται νά έξήλθον τουλάχιστον πέντε επιτάφιοι μέ κοι¬ 

νόν γνώρισμα τό ώς άνωτέρω χαρακτηριστικόν επίγραμμα. Είς τό έργαστή¬ 

ριον τούτο κυρίαρχος μορφή, τουλάχιστον μέχρι τού 1590 (επιτάφιος 

Ταξιαρχών), φαίνεται νά ήτο δ μοναχός « συρμακέσης»^ Αρσένιος. Έκ τής 

δμάδος ταΰτης επιταφίων άφίνω έξω τόν επιτάφιον τής Τατάρνης, επειδή 

ούτος είναι παλαιότερος τού αδελφού του επιταφίου τής Παραμυθίας, εκ τού 

δποίου προέρχεται ή πρώτη ένδειξις περί ύπάρξεως εργαστηρίου κεντητικής 

είς τά Μετέωρα. 

^ Βλ. άνωτ. σ. 128 καΐ χατωτ. σ. 144 χέ. Πρβλ. και θεοχάρη, ένθ’ άν. 

125 κέ. κσΐ 129 κε. πίν. Α'-ϊ". 

2 Βλ. άνωτ, σ. 128 καΐ κατωτ. σ. 117. 

® Βλ. άνωτ. σ. 128, 130. 

^ Ό ορος έκ τής συγχρόνου λαϊκής τέχνης (Χατζημιχάλη, ένθ* άν. 1 κέ. ). 



Έκ των τριών επιταφίων του Αρσενίου ό φυλασσόμενος εις την Τατάρ* 

ναν (εΐκ. 8 ) παρουσιάζει σημαντικήν διαφοράν από του επιταφίου τής Παρα¬ 

μυθίας. Τά πρόσωπα του Θρήνου είναι και εδώ τρεις γυναίκες καΐ τρεις 

άνδρες, χωρίς ιδιαιτέραν σημασίαν διά τό δτι μία εκ τών γυναικών εΐναι 

τοποθετημένη μεταςυ του ομίλου τών άνδρών, προς τό άλλο μέρος του σταυ- 

ΕΙκ. 8. -'Ο επιτάφιος τής Μονής Τατάρνης (Εόρυτανίας) 

ροΰ. Συμπαρίστανται και εδώ ζεύγη σεβομένων αγγέλων, άλλ’ οΰτοι τοποθε¬ 

τημένοι άνά δυο — δ είς παρά τον έτερον—παρουσιάζονται ώς νά κλείουν 

εκατέρωθεν την συνθεσιν. Επίσης βλέπομεν και εδώ τον στ'*υρόν με τον 

άκάνθινον στέφανον — επι πλέον δε μέ την λόγχην και τόν σπόγγον — βλέ¬ 

πομεν πολλούς μικροτέρους αγγέλους, σεραφείμ και θρόνους, τά κοσμικά 

σύμβολα καΐ αστέρας. Άλλ’ ή σΰνθεσις, διατεταγμένη κατά την αϊσθησιν 

του μήκους καΐ δλιγώτερον πυκνή, είναι σαφής καί άνετος. Εις τόν Ιπιτά- 

φιον τής Τατάρνης δ Αρσένιος, μολονότι καί εδώ δεν λείπει ή εσωτερική 

κίνησις παρουσιάζει συνθεσιν κλειστήν, παρέχουσαν τήν εντΰπωσιν ήρέμου 

μεγαλείου" θά ήτο δε αυτή άψογος, άν τά συμπληρωματικά στοιχεία της 

κάτω — εις τό πρώτον επίπεδον — δεν ήσαν κατεσπαρμένα μέ κάποιαν άρρυ- 

θμίαν. 'Η αδυναμία αυτή δεικνύει ότι εϊς τόν επιτάφιον τής Τατάρνης δ 

Αρσένιος δεν εχει δυνηθή ν’ άφομοιώση τό πρότυπόν του καΐ αστοχεί δταν 

έπιζητή ν’αύτοσχεδιάση κάπως. Αλλά καΐ εις τό σχέδιόν του εδώ δ Αρσένιος 

ϊΧεΤΟίί ΟΐίΧ ΧΟίνίΟΐΟ^ν ι^Ι|^νΓΤ|ν·Λ· X Οί Ι.ν7ΓΐΑνΛ) οΐι^ ο Οίί. οΚ 

φράσεις δεν είναι εξατομικευμέναι. Αι στεναι δ’δρθιαι μορφαί του επιταφίου 

τής Τατάρνης εΐναι πλησιέστεραι πρός τάς μορφάς τοΐί — αγνώστου τεχνίτου — 

16 - 8 ■ 1957 
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επιταφίου του 1605 τής Μονής Δοχειαριου * μάλλον παρά πρός τάς μορφάς, 

τάς δποίας μόλις ολίγον άργότερον θά φιλοτεχνήση δ ίδιος δ Αρσένιος είς 

τόν επιτάφιον τής Παραμυθίας. 

'Όταν έσχεδίαζε τόν επιτάφιον τής Τατάρνης δ Αρσένιος φαίνεται νά 

ειχεν ύπ* δ'ψει τούς άγιορειτικούς επιταφίους Χιλανδαρίου άριθ. 2 (εΐκ. 4) 

και Διονυσίου (εΐκ. 5). Έκ του πρώτου έδανείσΟη τήν συνθεσιν κατά 

παράταξιν, τάς όρθιας μορφάς όπίσω του νεκρού καί τινα έκ τών δεύτε- 

ρευόντων συνθετικών στοιχείων (σεραφείμ, θρόνους). Έκ τού δευτέρου 

έλαβε τόν σταυρόν μέ τά σύμβολα τού πάθους, τούς αγγέλους μέ τά ριπίδια, 

τήν πτυχωτήν νεκρικήν σινδόνα καί τινας εικονογραφικάς λεπτομερείας, αί 

δποΐαι εΐχον ήδη άποβή σχεδόν τυπικαι εις τήν εικονογραφίαν τού Επιτα¬ 

φίου Θρήνου (τήν Θεοτόκον νά έναγκαλίζεται τήν κεφαλήν τού Χριστού, 

τήν Μαγδαληνήν ν’ άπλώνη τάς χεΐρας της, τόν ’Ιωάννην ν’ άσπάζεται τήν 

χεϊρα καΐ τόν Νικόδημον νά άπτεται τών ποδών τού Χριστού). ’Ίσως δέν 

είναι συμπτωματικόν τό δτι καί τό χαρακτηριστικόν εις τά έργα τού Αρσε¬ 

νίου επίγραμμα « Τήν φοβεράν σον κλττ. » απαντάται διά πρώτην φοράν εις 

επιγραφήν και εις χειρόγραφα τού “Αγίου "Ορους ^ “Υποθέτω δτι δ Αρσέ¬ 

νιος εκέντησε τόν επιτάφιον τής Τατάρνης ε’ίτε μονάζων εις τό “Άγιον "Ορος 

είτε έπι τή βάσει σχεδίου προερχομένου έκ τού Αγίου ’Όρους. Πάντως δ 

επιτάφιος οΰτος κυριαρχείται υπό τής άναμνήσεως τής μέ άρχα'ίκότητα λιτής 

συνθέσεως τού επιταφίου Χιλανδαρίου άριθ. 2, έν φ συγχρόνως παρουσιά¬ 

ζεται ώς καλλιτεχνική μορφή κάπως « κλασσικής » άντιλήψεως. 

Είς τόν έπιτάφιον τής Παραμυθίας δ Αρσένιος κυριαρχείται υπό τής 

άναμνήσεως τής πυκνής συνθέσεως τού επιταφίου τής Μονής Διονυσίου 

(είκ. 5)" καί διατηρεί μέν δλα τά βασικά είκονογραφικά στοιχεία τού έπι- 

ταφίου τής Τατάρνης, διαφέρει δμως ώς πρός τήν άντίληψιν περί τής καλ¬ 

λιτεχνικής μορφής. Παρετηρήσαμεν ήδη νά διαπνέη τήν συνθεσιν τού επιτα¬ 

φίου τής Παραμυθίας διάΟεσις μπαρόκ. Τώρα παρατηρούμεν δτι καί αί 

καθ’ έκαστον μορφαί εδώ είναι καλύτερον σχεδιασμένοι" α! γραμμαί εΐναι 

μαλακώτεραι, ρέουσαι, αί πτυχαί έλαφρότεραι, τά πρόσωπα εκφραστικά καί 

κάπως Ιξατομικευμένα (βλ. εΐκ. 3). Είς τόν επιτάφιον τής Παοαμυθιάς είναι 

άριστοτεχνική ή διαγώνιος τοποθέτησις τής Θεοτόκου" επίσης δέ μόνον ζωγρά¬ 

φος μέ πείραν θά ήδύνατο μέ τόσην, ώς εδώ, επιτυχίαν νά έκμεταλ?^υθή τήν 

αισθητικήν άρχήν τής λεγομένης « άναστρόφου προοπτικής » είς τά μεγέθη 

^ Βλ. άνωτ. σ, 1302 καί κατωτ. α· 148. 

^ Βλ. άνωι. σ. 128, 130. 'Η τοιχογραφία χρονολογείται είς τήν δεοτέραν δεκαε¬ 

τίαν τοΰ 16ον αίώνος. Οί κο)δικες Λαύρ. Ε 148, Ε 173 καί I 185 χρονολογούνται είς 
τόν 15<·ν . ΐ6ο·ν αΐ. ( Σ οι φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγί¬ 

στης Λαύρας, ΡδΓΐδ 1925, σ. 90, 97 καί 211 ). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβί ΚΖ' 10 
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π.χ· χων αγγέλων. Οΐ δυο μεγάλοι άγγελοι του τρίτου επιπέδου εΐναι διπλά¬ 

σιοι των αγγέλων του πρώτου χαι πελώριοι έν συγκρίσει προς τά μεγέθη του 

πλήθους των μικρών αγγέλων, οΐ οποίοι γεμίζουν τάς ελευθέρας επιφάνειας 

του κεντήματος. Μέσφ δέ τής διαφοράς ταΰτης των μεγεθών κατορθώνεται 

εις σΰνθεσιν με άντίληιίαν τής μορφής έπιπεδικήν νά δοθή ή έντυπωσις του 

αισθητικού βάθους. Οί όπίσω άγγελοι φαίνονται ώς νά « εκπηδοΰν » εκ τών 

θέσεών των και νά συμπαοίστανται εις την σκηνήν τόσον αμέσως οσον καΐ 

οΐ εμπρός άγγελοι, εν ορ οί παρ’ αυτούς μικροί πετώντες άγγελοι φαίνονται 

ευρισκόμενοι μακράν, ώς νά διασχίζουν τό στερέωμα άναμέσον τών αστέρων. 

Εντεύθεν ή πλουσία αυτή σύνθεσις παρά την πυκνότητά της «αναπνέει», 

δεν παρέχει την έντύπωσιν φόβου τού κενού. 
Ή ζωγραφική ποιότης τού σχεδίου τού επιταφίου τής Παραμυθίας 

επικουρεί είς τά προηγούμενα συμπεράσματα, δτι δηλαδή οΰτος προέρχεται 

πράγματι εξ εργαστηρίου δρώντος εις τά Μετέωρα. Είναι γνωστόν δτι άπο 

τών μέσων περίπου τού 16°^ αΐώνος είς τά Μετέωρα και εϊς τήν Πινδικήν, 

περιοχήν υπό τήν άμεσον πνευματικήν ακτινοβολίαν τών Μετεώρων, συντελεϊ- 

ται άξιόλογος ζωγραφική κίνησις. Είκοσι περίπου ετη ενωρίτερον τής δρά* 

σεως τού Αρσενίου ειχεν έργασΟή εις τά Μετέωρα ό ανήσυχος Φράγκος Κατε* 

λάνος μέ τον αδελφόν του Γεώργιον τον Σακελλάριον Θηβών (1566) τούτων 

δέ ή διέλευσις έκ Μετεώρων φαίνεται νά υπήρξε γόνιμος διά τήν τέχνην τής 

περιοχής. Κατά τούς χρόνους αυτού τούτου τού Αρσενίου ό μοναχός Δα¬ 

νιήλ ζωγραφίζει εις τήν Μονήν τής Κορώνης (1587 ) ^ ό ίερεύς Αάμπης 

στέλλει φορητάς εΙκόνα; εις διάφορα μέρη τής Πινδικής {από τού 1598/1599 

μέχρι τού 1610/1611) ^ ώς και δ έκ Φαναριού επίσης ίερεύς Δροσινός 

(1588/1589), δστις ζωγραφίζει καΐ εις τά’Άγραφα (1610) ^ Κατά ταύτα 

δικαιούμεθα νά δεχθώμεν δτι είς έκ τών ζωγράφων τών εργαζομένων είτε 

είς τά Μετέωρα εϊτε εις τήν Πινδικήν — ό μοναχός Δανιήλέδωσεν είς 

τον Αρσένιον τό σχέδιον τού επιταφίου τής Παραμυθίας. Έξ άλλου ή τοι¬ 

χογραφία τού Επιταφίου Θρήνου είς τό παλαιόν καθολικόν τού Μεγά?Λυ 

Μετεώρου (1484) προσέφερεν έπι τόπου διά τό είκονογραφικόν θέμα των 

πρότυπον σχεδίου οπωσδήποτε καλόν εις εκφραστικότητα κινήσεων και μαλα· 

^ I. Ιί ο γ ι α τζ ί δο υ, Μικρά ανέκδοτα έκ Μετεώρο)ν, Δελτ. Ίστορ. Έθνολ. 

Έϊαιρ. Ζ' (1918) 162. Πρβλ. Ν. Γ ι α ν νοπ ο ύ λ ο υ, Τά Μετέωρα, Βόλος 1926, 

71 καΐ Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας τοΰ ΙΓ' καί ΙΔ' αΙώνος, 

4. ΑΙ Μοναι Μετεώρων, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Θ , 1932, 411. 

2 Α. Όρλάνδου, *ΙΙ Μονή Κορώνης έπι τής Πίνδου, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 

ΙΕ', 1939, 409. 
^ ΙΙουλίτσα, ΈπιγραφαΙ κλπ. ένΟ’ άν. 268 άρι·!!. 53, σ. 269 άριί)·. 58, Π. 

Ο α ί η η, Χριστιανικοί έπιγραφαί έν τή Πινδική χώρςι, Αρμονία 3, 1902, 75. 

Επίσης είς τον "Αγιον Δημήτριον Τροβάτυυ (αδημοσίευτος). 

^ Ο υ ί η η, σ. 58. 

κότητα γραμμών ( πρβλ. τάς στάσεις τής Θεοτόκου, τού Ιωσήφ καΐ τού Ίωάν- 

νου) (εΐκ. 9)" ήδύναντο νά προσαρμόσουν τό σχέδιον τούτο είς τήν άρχήν τής 

συμμετρικής συνθέσεως έκ δύο ομίλων έκ τριών προσώπων * και είς τάς ιδιαι¬ 

τέρας απαιτήσεις τής ήδη διαμορφωμένης είκονογραφίας τών επιταφίων, 

Είς τόν επιτάφιον τών Ταξιαρχών (εικ. 10)® δ Αρσένιος διατηρεί τήν 

ΕΙκ. 9. - Τοιχογραφία τοΰ Επιταφίου Θρήνου Μονής Μετσμορφώσεως Μετεώρων. 
{ Φωτογςαφ. Περ. Παποχατζηδάκη ). 

βασικήν Ιδέαν τής συνθέσεως τού προηγουμένου επιταφίου ώς και ώρισμέ- 

νας έκ τών μορφών του, ιδίως τόν δμιλον τών άνδρών μέ τόν άγγελον, αλλά 

παρουσιάζει σαφείς αδυναμίας και ώς πρός τήν αρτιότητα τής συνθεσεως 

και είς τήν σχεδίασιν τών έπι μέρους μορφών. Φαίνεται δτι είς τόν έπιτά- 

1 Πρβλ. τάς τοιχογραφίας: Χιλανδαρίου (Μΐΐΐεΐ, Μοηυιπ. άβ ΙΆΙβοδ 67, 

1 ό πυρήν τής σκηνής), Μολυβοκκληοιας (αύτ. 154, 2), Δοχεισρίου τοΰ ειους 1568 

( αύτ. 226, 2). 
8 Θεοχάρη 128 πίν. ΙΕ'-ΙΤ'. Πρβλ. Άβερκ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ό 

"Αγιος Λεόντιος Παλαιολόνος Μαμωνάς (1377 - 1452 ). 'Η Μονή Ταξιαρχών Αίγια- 

λείας, Θεσσαλονίκη 1940 , 84 είκ. 10. Βλ. καί άνωτ. σ. 128. ΛΙ ένταΟθ^α δημο- 

σιευόμεναι εικόνες 8 καί 10 προέρχονται έκ φωτογραφιών, τάς οποίας έθ·εσεν είς τήν 
διάθεσίν μου ή φίλη κυρία Εύγενία Βέη · Χατξηδάκη. 
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φιον τοίίτον δ Αρσένιος εΙργάσθη Ιπι τί] βάσει άνΟιβόλων, τά οποία εΐχεν 

εκ του επιταφίου τής Παραμυθίας, άνευ τής βοήθειας ζωγράφου. 

*Ανωτέρω εσημειώσαμεν συγγένειαν τής τέχνης του “Αρσενίου προ; την 

τέχνην του επιταφίου Δοχειαρίου του έτους 1605Εις τον επιτάφιον 

τούτον είναι 0Λθφά\'ερος ή έλλειψις συνθετικής φαντασίας και ίκανότητος 

ΕΙκ. 10. ■· ·0 επιτάφιος τής Μονής Ταξιαρχών {Αίγιαλείας) 

σχεδίου' άξων εις την σΰνθεσιν δεν υπάρχει, αι μορφαί είναι στεγναί και έν 

άρκετφ μέτρφ άδέξιοι, επικρατεί δέ δ φόβος του κενού. Ό τεχνίτης του εν 

λόγφ επιταφίου παρουσιάζει αδυναμίας περισσοτέρας όσων άπεδώσαμεν εις 

τον Αρσένιον. Δεν αποκλείεται και ο παρών επιτάφιος να εξήλθεν εκ του 

εργαστηρίου των Μετεώρων, άλλ’ ϊσως δτε ο “Αρσένιος δεν έζη πλέον 

^ Βλ. άνωτ. σ. 144 - 145. 

2 Ή Θεοχάρη ένΟ’ άν. 139 παρατείνει τήν δράσιν τοΰ Αρσενίου μέχρι του 
1620, φαίνεται δέ ν’ άποδίδη είς τούτον καί τούς άλλους επιτάφιους των Μειεοιρων, 

δσους εσημειώσαμεν άνωτ. σ. 128, 130 καί 143, καΐ προσέτι νά ταυτιξη τον ήμετερον 
μοναχόν Αρσένιον πρός τον τεχνίτην τυϋ άντιμηνσίου τής Μονής Μετομι>ρφώσεο)ς Με¬ 

τεώρων τοΰ έτους 1523/4, μοναχόν Αρσένιον επίσης ( Ρλ. Βέη, Ε6»τσγμα κλπ. 617 

άριθ·. 127 ).Εκτείνει ούτο) ή Θεοχάρη τήν καλλιτεχνικήν δράσιν τοΰ ήμεχέρου Αρσενίου 
σχεδόν επί ένα αιώνα, Νά ύποόέσωμεν ότι ό κσυ-ηγητής κ. Βέης άντέγραψεν έκ τοΰ 
άντιμηνσίου τούτου έσφσλμένως τό δεύτερον γράμμα τής χρονίας « .ΖΛΒ'» { 1523/4 ) 
αντί τοΰ πιθανώς όρθοΰ « ,ΖΙ^Β' > ( 1583/4 ) ; 

'Ως κεντητής δ “Αρσένιος είναι Ιπιδεξιώτατος, τά δέ κεντήματά του θά 

ήσαν περιζήτητα εις τάς μεγάλας μονάς του τέλους τοΰ αίώνος. “Αντί- 

γραφον ίκανώς πιστόν τοΰ επιταφίου τής Παραμυθίας αποτελεί δ επιτάφιος 

τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είς τό Αϊτωλικόν’, χρονολογούμενος 

ΕΙκ. 11. - Έπένδυσις σταχώσεως ευαγγελίου τής Μητροπόλεως τής Παραμυθίας. 

τειώδη θρύλον, εκ τοΰ οποίου συνάγεται δ'τι 6 επιτάφιος οΰτος κατέληξεν 

είς τό Αίτωλικόν εκ Παραμυθίας μέσφ των Άγράφων^. Πιθανώς έκεντήθη 

^ Έδημοσιεύθη υπό Γ. Λ α μ π ά κ η, Δελτ. Χρ. Άρχ Έτ. Γ’ (1903} 96 κέ. είκ. 27. 

2 Βλ. I- Ζ. ΟΙκονομοπούλου, Ιστορική περιγραφή του έν τφ ΑΙτωλικφ 
'Ιερφ Ναφ « Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου » ΊεροΟ Επιταφίου. Άρχαιότατον θρησκευ¬ 

τικόν κειμήλιον, έν Πστραις 1899, 5 κε. Πρβλ. Λαμπάκη, ένθ’ άν. 97. Διά τήν 
χρονολόγησίν του πρβλ. τό κεντητόν πλαίσιόν του πρός τό δμοιον πλαίσιον επιταφίου 
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εις’Άγραςρα μέ πρότυπον τον επιτάφιον της Παραμυθίας. Ό θρύλος άπη- 

χεΐ τον θαυμασμόν, τον όποιον ό επιτάφιος της Παραμυθίας επί μαχρον 
προεκάλει. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

Τό Εύαγγέλιον τής Παραμυθίας 

Μεταξύ των άλλων κειμηλίων τής Μεγάλης Εκκλησίας τής Παραμυ¬ 

θίας άξιόλογον είναι έντυπον εύαγγέλιον μέ στάχωσιν έκ ξύλινων πινακίδων 
Ιπενδεδυμένων διά κεντητού βελούδινου υφάσματος μέ έπικολλημένα άργυρα 
επίχρυσα εικονίδια (είκ. 11). Τό βελοΟδον είναι χρώματος βυσινοχρόου, τό 
δέ κέντημα άποτελεϊται Ιξ άνθικών κοσμημάτων (μικρών ελίκων, ροδάκων 
κ.ά.) διά χρυσών συρμάτων είς έξεργον τεχνικήν — μέ « γεμίσματα» ή « ση¬ 

κώματα» (πρβλ. Χατζημιχάλη, Τά Χρυσοκλαβαρικά κλπ. σ. 43) — 

ούτως, ώστε νά παρέχεται ή εντύπωσις άναγλύφου. Περίπου όμοια στάχω- 

σις, μέ Ιπένδυσιν Ικ κεντητού ύφάσματος, χρονολογούμενη δέ είς τό πρώ¬ 

τον ήμισυ τού 15°^ αΐ., άπαντάται είς κώδικα τής Κρυπτοφέρης (I. 

ΕΙιοΓδοΙΙ, Ε68 &Γί:5 δοιηρίιι&ΐΓ63 άο Βγζμηοε, Ρειπδ 1923, 114 είκ. 

62). Ή στάχωσις τού εΰαγγελίου τής Παραμυθίας νομίζω δτι πρέπει νά 
χρονο?ιθνηθή δχι πολύ άργότερον τού έτους τής Ικδόσεως τού εντύπου τού¬ 

του (Βε\ετία 1645), δς είπωμεν, περί τά μέσα τού αΙώνος. 

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ 

του έτους 1779 τής Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνας (Μ. Θεοχάρη, Ανέκδοτα 
άμφια τής Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνας, Θεολογία ΚΖ’, 1956, 325 πίν. Α'). 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΜ 36749 

Είς δύο μελετάς, συγγραφείσας κατά την ιδίαν περίπου εποχήν, οι ύπο- 

γράφοντες τήν παρούσαν εργασίαν είχομεν άσχο?.ηθή, ανεξαρτήτως άλλήλων, 

μέ τήν συλλογήν επιστολών ανωνύμου λογίου των μέσων περίπου τού δέκα¬ 

του αίώνος, ή οποία διεσώθη είς τον κώδικα Αάά. 36749 τού Βρεττανικού 
Μουσείου*. Είς τό έπίμετρον των δημοσιευμάτων μα; έκαστος εξ ημών Ιδη· 
μοσίευσε καΐ μερικά; Ιπιστολάς ώς χαρακτηριστικόν δείγμα τού ύφους τού 
περί οδ ό ?νόγος συγγραφέως. Λόγφ δμως τού ενδιαφέροντος τό όποιον 
προεκάλεσαν αί δύο ώς άνω μελέται μας Ινομίσαμεν δτι θά ήτο χρήσιμος ή 
πλιήρης εκδοσις δλων τών επιστολών, εϊμβθα δέ εύγνώμονες πρός τήν διεΰ- 

θυνσιν τής Έπετηοίδο; Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών διά τήν πρόθυμον 
φιλοξενίαν τής παρούσης δημοσιεΰσεως. 

Έκ τών Ινταύθα δημοσιευομένων Ιπιστολών αί μέν δπ* άριθ. 2 ■ 54(53) 

άντεγράφησαν υπό τού Βασ Λαοΰρδα από φωτογραφίας τού κωδικός, αί δέ 
55(54) · 122(130) υπό τού Εο5εη ΒΓ0\νηίη§: από αύτόν τούτον τόν κώδικα, 

έπειτα δμως τού μέν πρώτου αί αναγνώσεις ήλέγχθησαν υπό τού δευτέρου 
επι τή βάσει τού κωδικός, τού δέ δευτέρου ομοίως υπό τού πρώτου ΙπΙ 
τή βάσει φωτογραφιών. Ούτω ελπίζομεν δτι ή εκδοσις παρέχει αρκετήν 
άσφάλειαν. 

Διά νά ά.ποφύγωμεν περιττήν αύ'ξησιν δγκου, δεν επανεκδίδομεν τάς 
ήδη είς τάς ώς άνω δύο μελετάς δημοσιευθείσας Ιπιστολάς, παραπέμπομεν 
δμως είς τάς σελίδας τών δύο περιοδικών, οπού Ιδημοσιεΰθησαν, ώστε ό 
ενδιαιρερόμενος νά δΰναται νά ϊδη και αύτάς. Επειδή τό κείμενον έχει 
καταγραφή είς τόν κώδικα μετά πολλής προσοχής, δέν παρέστη ανάγκη πολ¬ 

λών διορθώσεων. Είς τό κριτικόν υπόμνημα πάντως σημειούνται δλαι αι 
επι τού κώδικος επενεχθεϊσαι υπό μεταγενεστέρας χειρός διορθώσεις ή 
άλλαγαί *. 

ί·Λαοτ3ρδα Βασ., Ή συλλογή επιστολών του κώδικος ΒΜ, Αάά. 36749, 

«Άθηνά», ΝΗ', 1954, 176 - 198. Β γ ο τν η ΐ η £ Κ., ΤΒο οοΓΓοεροηάεηοβ οί & 

ΙβηΙΙι οεη1;υτ3' δγζαηίίηε εοοΙ&Γ, « Βγζίιπίΐοη », 24, 1956, 397 · 452. 

2 Τόν κώδικα δηλοΤ τό γράμμα Α, τόν δέ διορθωτήν δ Α-. Μερικώς εκ τών 
διορθώσεοίν του τάς έδέχθημεν είς τό κείμενον. 
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Δια τον κώδικα, διά τον συγγραφέα και διά τούς άποδέκτας των επι¬ 

στολών θεωροΟμεν αρκετα οσα εγράφησαν ηδη υπό τού Κ.. ΒΓον?ηιιι§· και 

δια τούτο δεν κάμνομεν ενταύθα λόγον περί αυτών. *Επίσης δεν ασχολού¬ 

μεθα και με την ιδιαζόντως ενδιαφεοουσαν άρχαιομάθειαν τού επιστολογρά¬ 

φου, αρκούμενοι άφ’ ενός μέν εϊς δσα εττεσήμανεν ο Βασ. Λαούρδας καΐ 

αφ ετερου εις το βραχύ υπόμνημα εν κατακλεϊδι της παρούσης δημοσιεύσεως, 

ή οποία ώς μόνον σκοπόν έχει νά παρουσίαση τό κείμενον τών επιστολών 
τού άξιολόγου τούτου βυζαντινού διανοουμένου. 

ΗΟΒΕΙΙΤ ΒΚΟΛνΝΙΝΟ-ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 
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ί.ί3δν 1. Άναστασίφ μτιτροπολίτγι “Ηράκλειας καΐ οίκονόμφ^. 

2. Μανουήλ κουβονκλεισίφ καΐ χαρτουλαρίφ. 

"Η κατάνενοις εχέτο) και την κατάπραξιν, ινα μη άπατη και τό δλον 

4 νπόκριοτς ή κατάνενοις β. τοϋτο δοξάσαντα άχρι τον νϋν, ούκ εγνωκά τινα 

ί. 136 περί οοΰ, άλλ" ονδ’ ή ΰπόληψις εσχεν παρ’ ο | εΐχεν ή ήμετέρα τφ ϋ άρχης 

γνωρισμώ. επακολουθεί γάρ τφ θανμασίφ Μανουήλ ή κατάπραζις τών 

καλών και τό τών ηθών μέτριον καΐ εψεται και αυτής μέχρι τής από τον 

δεομοΰ τής ψυχής διαζεύξεως, δτι πάλαι προσήν και ον νϋν επεγένετο, καν 

ονχ νφεοιν, αλλά πρόσθεσιν ή σήμερον ήμερα ποιή τον καλόν, άλλ’ έπεί 

10 τής δόξης εχει τι πλΛον ή έξ έργων πληροφορία, δός τή έπι μικρφ χάριτι 

οννανηλήψει, ονκ άν χάρ εϊποις δτι μεγάλη, μεγάλα {ιπονοεΐν περί σου. 

3. *Σωάννΐ} χαρτουλαρίφ καΐ κουβουκλειοίφ, 

*Η παιδεία την πρός δμάς ήμιν παρρησίαν χαρίζεται, δτι μή τών όπο- 

θούντων παιδείαν ύμεϊς' συνήθεις μ^ν οϋκ ϊγων ήμας, μή άγνοονμένονς σοι 

15 δέ, πρόσχες τφ αΐτήματι μή δντι βαρει καΐ άφορμήν δίδον τή έκπληρώσει 

καί προοκολλασθαί σοι καΐ ουνομιλεΐν. 

4. Θεοδώρφ ηρωτοαηαθαρίφ. 

Τότε κρίνονται αΐ μέχρι λ,όγων νηοαχέσεις έκ βάσεων Χοαι, δταν, συναν- 

19 τήσαν τι δυσχερές ίηίσχη τον καταθεμένον τήν πρόθεσιν. δτε δλ τό επέχον \ 

ι. ΐ36ν <5ρδ»' ούκ εστι τήν δκβασιν, είτα μέχρις άναβολών ή χάρις παρατρέχει και 

ύπερθέοεων, τί άλλο ή ολιγωρίαν ή παρόρασιν τούτο ύπονοεϊν έστί λοιπόν 

του Υπεσχημένου; άδννατεΐν μεν ονν ονκ Άν εΐποις' προφανής γάρ ή δννα- 

μις εΙπεΧν' ονκ εί άκονσθήναι δε προφασίση, ψενση' πρός πατέρα χάρ ή 

αΧτηαις, υίφ ψιλονντι χαρίζεσθηΐ' άντιηίπτειν τι τον είς ον ανήκει ψήσεις τό 

25 πράγμα; ασθενής ή άντίθεσις' δει γάρ άντιπεσεΐν και σέ καΐ οϋχ ήττω τών 

αντιρρήσεων εκείνου δψθήναΐ' άΧλ' ενλογοι αΐ αντιρρήσεις εκείνον τί δέ; 

αΐ σαί άλογοι; και πώς τής σ^ς άγγμνοίας τούτο, προτιμάν άνθρωπον θεόν 

καί άκαίρων είναι λόγων ακροατήν καί μή δλη δυνάμει έπιδιδόναι οαυτόν 

τά προς θεραπείαν πράττειν θεοΰ; '^εραπεισν χάρ σννείποις και αυτός τοϋτο 

30 θεόν, καν ήμεΐς οι πρεσβενοντες' εχεις ονν και τό πρεσβενειν υπόχρεων 

πρόοωπον και τό πρός δ ή πρεσβεία πειθόμενον καΐ τό δι* δ ή πρεσβεία 

ί. 187 ^εόν σοι ποιούν ευμενή καΐ τό εκπΧ.ηρώσον τήν πρεσβείαν είκον { ώς υπο- 

14 ήμας Α^ νμας Α 23 ακοσϋήναι ςοά. ΙαοιιΠΣΐιη δΐίερ. 

' « ΒγζαηΙίοη », 24, 1954, 441. 
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γ^είοιον, τό τε πράγμα και άκοντά σε κινονν προς παράκλησιν, συμπράττοντα 

δε και τον καιρόν, δίδον διά πάντα την χάριν '&εφ. 

35 5. Θεοδότφ κονβικουΧαρίφ. 

Μεγάλην δοκιμάζων είναι την τής καρδίας σον πρόϋεσιν ονχ οϊς ποιείς, 

άλλα μεϋ’ οΐας δ ποιείς τούτο γίνεται γνώμης, καΐ δτι τοιοντος αυτός οΐον 

έξην είναι, και δτι ή χάρις ου ρυίοκει διακενής, καρποΰμαι τήν ήδονήν' και 

ο ταντην έκκαρποΰο'δαι ποιων αΰ, δι* ών τε άηλοΰν ααυτόν δεικνύεις καί 

40 ονκ αχάριστον, δί’ ών τε τα ήμέτερα οϋκ εις αέρα χωροϋσι τή έπιμελεία και 

μεγαλοφυΐα τή οή' διά τούτο γάρ και φιλοτιμούμενοι ού ^έλομεν αχύ·εα·&αι, 

δτις έποίει των παλαιών, έπεί μη ώνιά σοι τά καταβαλλόμενα λογίζεται 

παρ* ημών λογιο&ήτω δέ και σοι τουτι τό βιβλιδάριον μνήμης αξιον ήμέτε- 

ρον ον, μήτε ώζ παρά διδάσκοντος σιαλέν ον παραδεχόμενος, δώσει γάρ ήμίν 

45 ό καιρός συν επιλήψει έλεον άφορμήν έτέρων γ^αρίτων, μήτε ώς γραφήν 

άπταιστον οΰκ ίχον άποπεμπόμενος, άπανάίση γάρ έξ αύτον φιλοπόνως σνλ· 

ί. ΐ37ν λίγων I τά κάλλιστα καί παραβλάψει τήν συλλογήν κατ’ ούδεν τό έπιοφαλές 

τής γραφής, φιλοκάλονς γάρ ήμάς, άλλ* ον φιλοκαλλωπισιάς 6 λόγος ηρο~ 

τρέπεται. 

50 Θ, Βασιλείφ σπα'&αρίφ, κονβικονλαρίφ. 

Ονχ δτι τής σχολής έξείργη φροντίζομεν, άλλ’ δτι τό έξείργον άγνοον- 

μεν, δακνόμεβα' έπΙ σνμφέροντι γονν ή άλλως επ’ αΐτίρ ενλόγφ, άλλ’ ούκ 

ίπ’ άσνμφόρφ ή παρενοχλοϋντι πάβει τό σώμα ή έπίσχεαις ονσα, τό τήν 

ψυχρήν ώβήοει λυποΰν' αλλά τό βαρόνον άπΙτω' τό κηλοΰν δλ παρίτω τήν 

55 άκοήν καΐ άστατων ηρεμήσει ό νους, τό έπέχον ον πολυπραγμονών. 

7, Φιλητφ διακόνφ καί κονβονκλεΐϋίφ. 

Τό κατεπεΐγον παρακαλεΐν ονκ εις ίμήν άποτελ,εο'&έν γίνεται χάριν, ίνα 

προς τούτο κατανενειν δκνήσης’ σαντω ^'αρ πλέον ή εμοί ;ι^αρί,^· χαριή δέ 

και εμοι πρόξενον άποκα?.ών εμέ τής άνηκούσης εις σέ χάριτος' ϊδε ονν τον 

00 άνϋρωπον και πρόσγ^ες ρΐς λέγει και σννάλγησον οϊς ουμπέπτωκεν και ποιεΐν 

{.138^ έκείνω αίροΰ οίς τφ μέν σώματος, σοι δέ | ψυχής παράκλησις €^^ει>ρίσκ«ταί. 

3. Σοφίφ δεσποίνη^. 

ι. 138 9. Στεφάνφ ηρωτοσπαβ-αρίφ καΐ μαβητή. 

Ή γραφή άλλων έζήτει λόγων άρχήν, άλλην ίέ παρέσχεν αυτή ή υπό- 

51 οχο?.ήζ Α 

1 « Βγζ&ηΙΙοπ 24, 1954, 441. 
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65 ·&εσις άφορμήν. έζήτει μέν ί-αρ πρόφασιν εύλογον, δι’ ής εμελλε και τφ γρά- 

φοντι έμοί και τφ δεχομένψ σοι, καΐ τοΐς άκούονσιν ήδεΐα και τφ νφ και 

τή φράσει γενήσεσύαι' τφ γράφοντι μέν, δη προς τοιοϋτον ποιείται τα τής 

γραφής, τφ δεγομένφ δέ, δτι τοσοΰχος περί τοσουτων αναπτυσσειν τοιαυτας 

γραφάς, τοΐς άκούουσι δέ, διι περί γ,9ηοτής ή προσοχή υποληψεως και ινα 

70 μή τό λεγόμενον ασαφές ή, τοιαΰτα προς οέ λέγειν ή'&ελεν η γραφή, α και 

μεγάλην άπήτει σπονδήν και τήν εκ τανιης εκβασιν οϋκ είχε μικράν και 

ί. 139 τοίτο μέν έζήτει | καί περί τοιούτων παρεσκενάζετο, μάτην ώς εοικε τον 

ταύτης υπολογιζόμενου δημιουργού, έτοιμον εις παν ότιονν κατά πολλάς 

αιτίας ενρίακειν οε· δτι τε διδάσκαλ.ος, δτι τε νόμω και ε&ει ον παρακρούε- 

75 αΰηι δίκαιος, και δη των έμφρόνων, άλλ’ ονχΐ των ον τοιούτων ον. και των 

ενγενών καΐ χρηστών, άλλ’ ούχι των αγενών καί δόξης έτερος· άλ?.η δέ τις 

ΰποδραμοϋσα χρεία κατακρατάς εκείνης έγένετο και προς τήν νυν γραφήν 

την ήμετέραν μάλλον έκίνησε χείρα ναρκώοαν, δτι μή οϊς έν μελέτη ό νους 

ήν κα'&υπονργησεν, άλλ,’ οίς ή ψυχή έπαδαινετο' καί τον παύονς πρόξενος 

80 ον, άφαιρεϊν δφείλων, φωρα&εις προσηϋέναΐ' τό πά^ος δε λνπη, και τό 

ταυτ?ίν αϋξον δτι ό καλός Στέφανος άλλ’ οϋχ έτερος ό λυπών ή οϋκ οίει 

λυπεΐν, μέρος οΰκ έχων λέγειν ώς εδει χαρίτων δντας τοιούτους καί αϋτό τό 

δφειλόμενον δ καί ό τνχυ:>ν καταβάλλει ϋποτελειν οϋκ έών, όλλιί τήν ύπέρ 

ί. ΐ39ν τής μαβητείας ϋποτέμνων κατάβεσιν έπιτεινειν ϋπελογίοω { τήν μαβητείαν 

85 άλλ’ οϋκ οίδα εΐ μαντεύοεται Φοίβος δνεν χαλκού, ή παρατάξεται στρατίώ- 

της οπλών χωρίς, ή άποδύαεταί τις προς δευτέρους άγθ)νας μή τυχών άναρ- 

ρήσεως' διι μέν οϋν άναλογίοη ταΰτα συνετός ών, οϊδα, καί δτι εψεται ή 

δφειλομένη οϋκ άμφιβάλλω κατάπραξις, δτι δέ μειζόνων ήμίν ή νυν ή 

«σαν^ις έσιαι ϋπόνοια, τοντο δνσπιστώ. 

90 10. Μιχαήλ πρωτσΰηαβαρίφ καί μεγάλφ Ηονράτορι. 

Προς γράμμαοιν έντεβραμμένον ήν ή έπιαιο?.η και οντω σννετεβη, ινα 

ώς οικείος λόγων τοιούτων τά λόγον α^ια πραττη. η μεντοι δνναμις αυτής 

παιδευτών κατηγορεί παρόρασιν και βεραπείας τούτων άγνοιαν μέν ονχί, 

καταφανή απασι τά καλά, υπεροψίαν δε' ει ονν πάσιν επιόηλα τα καλα, 

95 καί νμίν' εΙ δέ και τισϊν έσπονδαοται ποιείν τό καλόν, πρώτοι τούτων 

νμείς' καί εΙ τοιοϋτοι, τά είκότα εις διδασκάλους ποιείτε" των καλών γάρ 

εν, μή λυπεΐν διδασκάλους. 

11, Στεφάνφ σιρωτοαπαβαρίφ. 

ί. 140 I ’Έγραψα τόν χρηστόν ειόώς Στέφανον καί λόγους τιμάν και λογοις αγα- 

100 πώντα συνεϊναι καΐ λόγων αίδείσβαι βεραπευτάς' τό λύπησαν δε ονγ_ οΐον 

100 ρο8ΐ: οϊόν αάά. η 
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ΰπέλαβες ήν, σέ καταϋεΐναί μή εάν εμοι τονς μισϋ^ονς· και παιέρα γόρ «τιι* 

βεβονλενο’&αι πρώτον ενόμισα' τοιοντον σέ γινώσκω περί εμέ' άλλ* ίσον 

έκρινα τον μη εάν το σιγάν και μη προς τοντο ώ&εΐν' τοιοντος εγώ περί 

ΰε, ολον είναι σε αγαπών τον καλον' άλλ^ ει μέλει σοί τι ημών, και ο παρέ- 

105 βλεψας ιδε και περί τοντον σκοπεί, και περί άλλεον έννόει και τον πατέρα 

ώ&ει καΐ τά οικεία ποιεί και προς ζήλον άπαντας κινεί. 

12. Έφραϊμ μοναχφ. 

ΟΙς μέν έρημους της οης αναστροφής εαντονς βλέπομεν, ^χω τι των 

αΐτιών εκείνων, αΧ τών κατεχόντων ώφύησαν κρείττονς έξ ήμών άπαγαγεΐν 

110 σε καταπειααοαι μάλλον νπό μέμψιν ποιεΐν οίς δέ δ βίος δίδωοι λνπηροϊς, 

εχω τι και τών επαινονμένων εν έκείναις εϋρίακειν, τό άναχωρήσαι προ- 

{. ΐ40ν κρίναν τον μένειν ένορών σνμφερώτερον τφ μέν γάρ | μία εΐπετο ήδονή, 

ή σνοκήνωσις τών άγαπωμενων, τάλλα ¥χοντι λνπηρά' τφ δέ σύνεσην δ 

εύφραίνει πολλά, έν τό άνιών δ έκεΐ ενφραινεν έχοντί' καΐ ήν τό κονφίζον 

115 τήν περί τον έμον ^Εφραϊμ λύπην τό άφορμάς έζενρίσκον πολλάς κρείτζω 

τής έπισχέσεως ύπολογίζεσ&αι τήν έξέλευσιν έμοί γάρ, δοκώ δέ καΐ σοι καΐ 

έτέροις, ϋγίεια νόσον ήδίων ή ονχΐ νόσον διέφερεν ονδέν ή μετά δδυνης ον· 

σκήνωσις; ύγιείας δέ διαλ.λάττει ονδέν ή χωρίς άνιαρών άποσκήνωσις’ ώσπερ 

γάρ σννονοιν ήμίν τό ήδύνον άπόν τό άλγύνον έπέτεινεν, οΰτω διεστηκόοι 

120 το βαρύνον ούκ δν άπω&βΐ τό προσόν τφ βαρεί' ^χον γονν τής οΰκ όδυνώ- 

σης βιώσεως καί ποτέ μέν γράμμασιν δμίλει τοΐς άγαπώαι, ποτέ δέ τή 

άοράτφ ούνεσο τούτοις ένώσει, ήν διάβασις ποιεί νοερά' ανμπαρέστω δέ σοι 

καί η τον σννεαεο'&αι καί οώματι τούτοις ενχή, ήμΐν δέ ήδονής ΰπό^εσις 

124 έ'οται τό άλ.ύπως διάγειν άκούειν σε' άποκάμοι δέ καί ή έλ,πις ονδαμώς, τό 

ί. 141 τϊο^οι^^εΐ'οί' I ύποβάλλ.οναα καί ιοο^ς ονχ ώς άσννέτονς βοσκήσει. 

13. Θεοδώρφ βααιλικφ πρωτοαπα·&·αρίφ. 

’Ο λογισμός μέν, έπεί μηδαμού ενρισκε μέχρι τών χρηστών ιστασ&αι, 

άμα τή άναπλάσει τούτων εις τά μη χρηστά μεταπίπτων ονκ είχε φαντάζε- 

σάαι, καλόν γάρ ή αλί^δείσ, τήν έκ τών λόγων άπόφασιν, οΐαις άφορμαϊς 

130 μή άνατνπονο'&αι τά τής άποτεύξεως απορών ώς εικός. ΐστατο μέν γάρ εκεί 

τρόπονς σου άανμαστονς και ήϋος πλήρες άπλότητος και προαίρεσιν ξενί- 

ζουοαν έννοών, μεΰίοτατο δέ πάλιν εκεΐ'&εν, τοιαύτης ήμάς ονκ άξιους άνα~ 

λογιζόμενος χάριτος, ούδεμιφ προφάσει προς τοιαντας έκκαλεΐσ&αι σε χάρι- 

τας έχοντας" εδει δέ τήν ποίησιν ψεύσαοάσι καί νικήσαι τα κρείττω' και 

13δ χαίρω διά τοντο ήττων εΰρεάείς κάγώ περιαγόμενον τον λογισμόν τοιανταις 

έχων περιτροπαϊς και νικήσαι ήττηΰεις οϊομαι, δη ό νικήσας αυτός ον ΰ·ετ~ 

ταλφ με οοφίοματι παρελ'&ών, λόγων δέ μάλλον άείων πειάοι. εχω δέ καί 

ί. ΐ4ΐν περί τής | νύοσης παρεκδραμεΐν, δτι τοιοντον έδειξεν ώκνν ή βαλβίς' αλλά 
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μοι ερρωσο καί τό νικάν σπούδαζε, έξεις γάρ ονς παρεκτρέχεις όντως 

140 έπαινέτας, ονκ άντιπάλ.ους. 

14{13). Τφ αύτφ. 
"Η ύγιαίνων ολιγωρίας ή ονχ ούτως εγων ακηδίας γεγράψη. “Εκείνο 

μέν δτι επιοτείλ,ας ονκ ενφρανας, τοντο δέ οτι καταγνονς ίσως τι τής φιλίας 

έλνπηαας' άλλ’ ήτω μόνον τό πρώτον, καί παρέσται μέν τό ενφραΐνον, οίχή- 

145 σεταί δέ τό άνιών. 

15{14). “Αρσενίω έπισκόπφ. 

Πλείω γράφειν ονκ έχ_οντες τφ μή νπόΰεοίν σε μακροτέρων λόγων 

ήμΐν παρασχειν, ούτως άπελβούσης ώς εΙκάζομεν από σου τής μνήμης 

ήμών, τοντο μόνον ένσημαίνομέν σοι τφ γράμματι, ώς ύπόληψιν ύπεροψίας 

150 φιλούντων καί λήϋης δέδωκας παντελούς, τή τής μείζονος δράσει τιμής ηαρο- 

ραϋείοης τής περί ίκείνους οηονδής' τοντο ή χρόνιος ύποβάλλει σιγή' ύπεξέ- 

ί. 142 δραμεν >’αρ δν τή τον χρόνον παραδρομή εϊ τι άλλο δυσχερές έπεΐχε | τού 

βίου εΐ μή τονιο ούκ ήν άλλ* ήμΐν τοΐς έ'τι τό σόν περιστρέφουσιν άνομα φν- 

λάτζοιο άνοοος καί ίηηρειών, αΐ' καί τό κινονν καί τό κινούμενον έηιβουλεύον· 

155 οιν, άνεπίδεκτος· καί πάντως /δτε/ καί δ χρηστός “Αρσένιος εί μή τοιον· 

τος και ιό έπέχον εΐ τοίοΰτον, )'να)σδ^σο»’τσί. 

1Θ{15). ^Ιωάννΐ). 

ΚαΙ χρυσόν πυρ καί άνδρα δείκννοιν ότιοίος άρχή' εΐ ούν τδ τιρό τής 

Αρχής ούκ ήλάττωοεν ή άρχή, δεΐξον ώς αυτός μοι διαμένεις και νυν, όεί· 

160 δέ γ^αριζόμενος τοΐς φιλούσιν ήμΐν καί δτι φιλούμεν αυτό δηλοΧ τό 

αιτονμενον. πεινώσαν γάρ ψυχήν εμπιπλών τό αίτιον τοϋ κόρου ευεργετεί, 

καιρόν έχεις έργάζεσ&αι τό καλών, μή τό καί τό προφαοίοη. τί ^'αρ τέ^ει 

τό έπιόν, άδηλον. 

17{16). Τφ κανστριαίφ. 

1$5 Αϋραις τό συμβάν δεδόσϋαι βονλόμενοι, ζητειν ήπειγόμεάα ταντα ά 

τήν σννέΧεναιν άστασίαστον εποίει καί τοϋ αννενεχϋ'έντος άμνήμονα' ώς 

δ* ονκ έπεί^ομεν, τώ δεύτεροι; πλ,φ, έπει τοϋ αίσιου διημαρτάνομεν, δεδώ- 

Μ42ν καμεν εαντονς | ττρός τό κακώς άκούειν λίγειν ον άΒλοντες, δ δέ και τοντο 

εβεβαίον καί τήν έκπίπτονααν ουδέποτε Αγάπην εφείλκετο, έποιοϋμεν, 

170 προετρεγομεν, τήν δέ Αποστροφήν ού περιειργαζόμεϋ'α' ύηεκλίναμεν τον 

αυχένα καί τον παραλογισμόν ονκ έξητάζομεν, ήοπαζόμε·&α καί ών Απέπτνες 

λόγον ονκ έποιονμεν' διαλλακτάς έκινονμεν καί παρακρονόμενοι ώς μεΐζον 

155 : ό..·οτε Α όκηοτε νεί όκ(θοτε9 Ρ^? 
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τής άφέσεως εχοντες τό αδίκημα, ώ&εΤν προς τούτο και έτερους ονκ άπε- 

κάμνομεν τους οφθαλμούς τοΐς όρωμένοις 'εμνομεν, τά ώχα τοϊς άκουομέ- 

175 νοις έβύομεν, φημιζόμενοι Ιδιώται ποΠά μαϋειν εη δειοϋαι λέγειν ου 

κατηδούμε'&α, ανέστιοι και των έπΙ ρίπος ήκονααμεν καΐ ώς άλη^ιζομένφ 

τφ ρήματι προσεοχήκαμεν του λέγοντος μόνον καιαστενάξαντες ώς ιοίς 

έκτος φυσωμένον καί την άπέΙευσιν όμοίαν τής εις τον βίον ονκ άνα&εω- 

179 ροΰντος προαγωγής" έντεινόμενα εωρώμεν τα τόξα και ώς δεσπότη φαι- 

ί. 143 νομένφ μόνον | ώς οι των Σκυτών αποσταχήσαντες ΰπεκκνπτομεν. τί προη- 

ρου πλέον ποιεΐν, δη μή χήν λεοντήν αποβολών μετεβάλου προς τό ήμερον 

καί φιλάν&ρωπον. πολλάκις έλαβες ημάς υποπίπτοντας και τό οιδαΐνόν σου 

καταστέλλοντας καί αν&ις τό παροιμιώόες ήμΐν γέγονας, ό εν Σίδη λιμήν' 

καί τις ή τοσαντη σου καιΤ ημών έπανάσταοις; άλλ' ει βούλει, καί τόν 

18δ αίτιον όστις εννοεί τοΰ αδικήματος, καί δχι ού μέγα σκέφαι καί τό αδίκημα, 

καί τόν τής εχάρας δαος άναλόγισαι χρόνον καί δι* δν αϋχη καί προς δν καί 

παρά τον, προς δε καί τό βραχί) τον βίου καί δτι τροχός τα ανϋρώπινα 

λόγισαι, καί τής καθημερινής καί πρώτης εδχής τί τά βήματα βούλονται 

σκόπησαν, καί τήν ύπέρ τούτων έν τή των ευθυνών ήμέρμ φρόντισαν άπο- 

190 λογίαν, καί δτι έπιμένων μέν τφ σκοπφ, μή άγνόει σπλάγχνα κλείειν φιλάν- 

θρωπα, καταλύα)ν δέ τήν όργήν εύμενές έ'ξειν τό θειον ΰπονοον. τανζα 

ί. ΐ48ν περιστρέφων κατά σαυτόν, | ΐν’ έπβααιμί σοι τό ποιητικόν, δάμασον θυμόν 

μέγαν, ούό' έτι σέ χρή νηλεές ήτορ έχειν στρεπτοί γάρ φρένες έσθλών εύλα- 

βήθητι τό? χρονίους λιτάς καί ΰπεΐξαι ταύταις βουλήθητι, πρίν δ' οΰτι 

195 νεμεαητόν κεχολώσϋαι· καί εϊκων εϋ ο?ό* δτι μετάμελως έση, δτι τοσούτονς 

ήλιους έπί τφ οφ παροργισμφ καταδύνειν ύπέμεινας ύποπεπτω'κότας" έχ^εις’ 

δός αναλογούσαν ρήσιν τή ύποπτώσει. άλις σοι γάρ ή τάλλα καί φιλώμεθα. 

13{17). Καλλικλεϊ, 

Αφορμής προκειμένης οϋδεμιάς περιττόν ήν ύπορύττειν αιτιών ώστε 

200 προσεξενρεΐν νπονοίας πρός τό μηκννειν τα τής γραφής- ο μέντοι καί 

μακρηγορούντες έξητηοάμεθα παρ’ου καί έξαιτεΐοθαι τοιαύτα χρεών, τούτο 

κ&ν τή βραχυλογία τίθεμεν, εϊη νόσων απαθή σωματικών κατακούειν σε καί 

βιοτικών άνεπηρέαστον συμφορών αυτός γάρ τφ ενυλω τι)ν άϋλον ονμφν- 

Γ. 144 ρα?ν ψυχρήν, εύλαβώς έχω περί των εκείνης διαιρέσεων | εύχάς υπέρ σ^^ων 

205 ποιεΤσθαι. 

19[18). ΙΙέτρφ άαηκρήτις καΐ μαΐστορι. 

Άεί φέρει τι Λιβύη κακόν τφ καινφ τού προστρΐ/9ε'ντο? ονείδους ήμΐν 

εις καιρόν είπεΐν τούτην επήλθε τήν παροιμίαν καί καν μέ τις αλογίον 

182 φιλάνθρωπον φιλανθρωπότερον Α 200 κίνειν οοά. 208 είπεΐν ΐη ΐη3Γ§. 
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δίκην Ι^'ρά^^ειο τό άεί μέ πόλεμοι είπον αν τοιοϋτοι διώκοιεν καί ούδέν ετε- 

210 ρον, εί μή τό πατρικόν άνελίττων γράμμα ;^ερσίν πρός αυτό τους οφθαλμούς 

έπεστήριζον καί τόν έκ τούτου αναλεγόμενος νουν εϋρισκον ού πάντη με 

σιωπάν εγγνώμενον" πρός μέν συν τούτο έννοιας έχοντι -ψυχής ώς αληθώς 

εύγενοΰς αντιπίπτειν ούκ έχων τή σιγή τό καλώς ειρήοθαι συντιθημι. 

τις ^-σρ καί μικρας 9?ρενός εύμοιρών παρακρούοαιτο νουθεσίαν, ή καί τάς 

215 παραφυάδας τών άναδιδομένων τφ βίω κακών τή τής εκκοπής εισηγηοει 

παραναβλαοτεΐν ονκ έά. πρός τούτο μέν ουν δια τούτο προκρίνω την οιω- 

£. ΐ44ν π^ν καν οντε κλωνί, ούτε παραφνάδι κακού τό | ήμέτερον έοικεν πρός 

εκείνον δέ δοτις αν ή. άπήλθεν γάρ ή μνήμη τό άνατυπουν αυτόν μή διδονσά 

μοι δλως, εΐ αυτός έοτιν εύρετής τών τοιούτων άναπλασμάτων, ταύτα λέγειν 

220 αχρούμαι, τό καταψάν, περιβάλλειν, προσπτΰσσεσ^αι φιλιών άνήρ ειλικρινούς 

άγάηης έ'νδειγμα εΐ’ποι τής τον προσώπου ποιότητας, έτερον ονκ έώσης 

ύπολογίζεοθαι- έκεΐνο γάρ έοτιν τό χορηγούν ώς έκ θησαυρού τήν έπί τά 

χείρω καταφοράν, τούτο δέ ούκ εχων ειπεΐν, πώς ούκ ώκνηοας τρ άπλή 

γεγονός ηεριτρέ-ψαι διαθέσει καί γνώμη δρθή, εφης δέ πως έοικέναι 

225 Γοΰτο παισΐ καί ούδέ μεμπτέον είναι, άλλ άποδοχής άξιον’ νπονοΐα,ς ήμάς 

έκτος είναι φαύλης έβούλον πρός έκείνους άπηγόρευοας, ού πρός σέ γίνε- 

σθαι τούΐο' θύννους πρός τήν άπάντησιν καί σοβαρούς εΐναι προβτρ^που καί 

περιέργους- άλλα παις, ού φίλος, τήν τοιαύτην ηύλαβήθη καί κατέπτηχεν 

229 δψιν. άμαρτόντας τής μετά δέους ύποκύψεως έμελλες διορθούν τό παρεθέν 

{. 145 δπό I μέμψιν άγων μή καί τό καλώς αιρεθέν μετά τού πσρει^^ντος κατητιφ. 

άλλ* εϊ τι τών τοιούτων έγό^ ουνίημι διαλογισμών, αίθερίου καί ύπερνεφούς 

διανοίας ταύτα γεί'νήμαχα, ούκ άγαπώσης παν δ έκ φιλικής πράττεται όια* 

^^σεως· δχι γαρ μή ώς ένί τών μεγάλων νποκλινής ή τοΰ άπσντ^/τατος ύπό- 

πτωσις γέγονεν, ή τοιαύτη πειθώ τών λόγων έξείργασται χρωματισθεΐσα 

235 τή ύποκρίσει ώς σνγκρύπτειν το άκαλλές τοΰ δγκωδονς φρονήματος τα 

παρ’ ημών αντφ τοιαύτα δημιονργφ τοιούτων γενομένφ υποφορών εΐ 

δ* ούτος εις νουν άναλ7]ψάμενος τοιούτον ούδέν άλ.λων υπο^ε'ντων αντφ> τά 

τοιαύτα τών λόγων άμβλώματα αντειπεΐν ον δυν7]θεις εις οιας ενεφαινε το 

γράμμα παρηνέχθη περιτροπάς, τούτο παρ’ ημών άκούσεται ώς ον χρή, 

240 εταίρε, παντί άνέμτρ ριηίζεοθαι, ουδέ χαΐς πολλών μετεωριζεσθαι όο^σις 

οντω γάρ αν καί τό γλυκύ σοι πικρόν καί τό έμπαλιν νομισθήσεται υπό τών 

ί. ΐ4δν είκή πολνπραγμού)·\των περιαγομένφ τα δρώμενα, ουτοι γαρ ουκ αν ποτέ 

τοϊς γινομένοις εύστόχως προοχοΐεν, έπεί παρ’ αυτοΓς τών επαινου/τενων 

ονδέν, σοι όε οώζοιτο τής αγάπης τό άδολον καί ενός καί όυο λόγος ουόείς· 

245 πλήν εξομεν υποθήκην ήμεϊς μετά τής τού διδασκάλου ήμών εισηγήσεως, 

212-213 άΐηϋοΰς και ενγενονς 225 μεμπιέον Α^ μεμπταϊον Α 
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ήν Μβαλεντων αντιτιιτττόντων άντίϋεαις, ταντα ανμβουλομένην τϊ)ν 
, παροιμίαν την άλλοτε άλλοΐον τελέΰειν καί χώρα λεχούσαν επεα^αι. 

*Αροενίτρ έτιιακόπφ. 

Η τον σου άνάπτνξις γράμματος τα την συνεχή γραφήν έπέχοντα διην- 

2ο0 κρί^εί, τά 0ε καί προ τής εκείνου ήμΐν εγνωσμένα ήν άναπινξεως ο δέ 

έκεκάλνπτο έτι διαδιδράοκον τον ήμέτερον νουν μή άρα μετ ήχου το μνη- 

μόοννον ημών απωλώλει πάντη τής οής διανοίας έξαλείψϋέν, τούτο διεσάφει 

εκείνο,^ προ εκείνον δέ και 6 θεοφιλής επίσκοπος, 6 πνευματικός σου πατήρ, 

ί. 146 εβεβαιον τής αής ήμας ονκ έξαληλιμμένους | ψυχής, έντετυπωμένους δέ μάλ- 

255 λον καί άναγράπτους έτι καί νΰν τούτο όέ καί ήμΐν άπεσώζετο καί άποοω- 

ϋήσεται^ και ούτε τή ύπολήψει νπέρρευσας ήμόίν ή κατειχόμεϋα, ούτε μην 

άπορρευσεις ποτέ, μέχρις δ άήρ οϋτος έκπνεϊται ήμΐν τρίτη δέ αοι αϋτη 

έπιοτολή, εΐ μή τδ τον Φινέως οΐ διακομίζονχες πάσχουσιν, 'Λρπνιών πριν 

άποδουναι τδ έγχειρισ&έν τών ίκείνων άναιρονμένων χειρών. <5 χρηστός 

260 ΙλφραΙμ καί οΐ τής σχολής έκκριτοι προσαγορεύουσί σε τφ γράμματι. 

21{20), Όρέστη χαρχοφύλαπι. 

ΕηεΙ μή 6 πραγμάτων σε όχλος τά συμφυέντα τφ σνγγράμματι 

έκκόπτειν παραβλαστήματα, τφ άτελή κυήματα άμβλίσκοντι έμοί οταλήτω 

τφ τούτου πατρί, ουχ ήσ&ηαομένφ τούιφ δη μηδ’ οΐον τδ γέννημα άγνοώ, 

26δ περιεζομένφ δέ καί τέως ά&έατον πειρασομένφ ηοιειν άφανονς έπικρύψει 

γωνίας, μέχρις δν ό χρόνος άπομαιεύειν έντελή δώ· μέγα δέ μοι καί τοΰτο 
ί. 140^ χδ έναηερεΐοαι σου πρδς | αύτδ τούς λεία βλέποντας οφθαλμούς. 

22{21). 

Κδν μή χρόνος ήμάς έβεβαίωσεν ενπαροησιάστως ταζ· εις οέ δεήσεις 
270 ποιεΐσϋαι, δι’ ον διά§εσις όποια έκαστον είναι γνωρίζεται, άλλ’ ήμΐν άμψι- 

βάλλειν ούδεν ή μία έξήρκεοεν έντυχία, πείσασα μή η τών είς τό διοτάζειν 

ψεροντων νπολογίζεο'&αι- διό καί ώς ήδη την περί σοΰ πίστιν εν τώ βάϋει 

ϋέμενοι τής καρδίας. ύπολήψει χρηστή τό γράμμα διεχαράξαμεν. τούτφ 

προτρέποντες τήν άγα&ήν σου προαίρεοιν τοις αποαταλεΐσι συνεπιλήψεο&αι 
275 καί πρδς τήν τής ύπο^έοεως έκβααιν έπιαπενσαι- δίδωσι γάρ σοι βουλο- 

μένω πρόφασιν αϋτη αναβάλλεαϋαι προς τήν τής έκπληρώσεως σπονδήν 
ονδαμώς. 

23{22). Πέτρφ άσηκρήτις καΐ μαΐστορι. 

Μικρόν καί μιαανύλοωπίας ήλων έγκλήματι καί τον Τίμωνα δικαιονν 
280 έκρινα^ κατά καιρόν ταντη χρηοάμενον ουδέ γάρ έκεΐνος πρδ τον άδιαψό- 

ρωςοιηίλεις ζήν -βοσαντην αν εξετράπη άνημερότητα, μή τΐ^ν είς τοντο 

ί. 147 εξελικονοαν αιτίαν ίαχνράν έχων και άντιπίπτον παν άποκρουομένην όντως 

30 ■ 9 -1957 
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Οταν μή προ·&έσει, βία δέ ηοιειν τι τών υπαιτίων αΙρώνται τινές, συγγνω¬ 

στοί διά τδ τής προσβολής ίταμόν' εί μέν ονν έγγνωμένους έλαβες ήμας, 

285 άλλ' ον παρακλήτορας τής δυστυχούς εκείνου πενίας, τί μή τή έγγνη έψη- 

φίαω ψήφον άνήκουσαν, κάκεΐνον καί ζώντα καί ύπδ χεΧρα καί ήμάς τού 

τότε σνμψηφισϋέντος έχων σνμβρηβευτάς ; εΐ δέ μή τούτο, ·άάτερον όέ, τί 

μή μάλλον οίκτείρων τον στενόν τού άνΰ^ρώπον βίον καί άπορον, ^Αμαλ- 

ΰείας τοντω κέρας εφάνης δρύττοντι, κενούν τα προσόντα είς τοιούτονς έλό- 

290 μενος' άλ-Ι* ώς έγγνητάς ήμάς τους ον τούτο όντας άγεις νπδ κατάκρισιν. 

πλήν τώ μή έξα·άωούααν γινώσκειν με καν ταΐς όικαίαις άπολογίαις ρήοιν 

προφητικήν όντα νμΐν, τον ττατερα παρακαλώ μή τώ παιδί φορτίον επιτι- 

^^ναί δυσβάστακτον. 

294 24(23). Αέοντι αακελλαρίφ. 

ί. ΐ47ν I *Ωνίους ώς έοικε μάζης ήμάς ύπολογιαάμενος καί βοράς προτιμών¬ 

τας ονδέν, τφ έζ όνόματος τήν περιττήν βοράν έμφαίνονη λιχνείαν εδεξιώσω 

Ιχ^ύΧ, έτερον ούδέν ή άπορον ήμΐν καάιστάς τφ άπροοδοκήτφ τον δεξιώμα- 

τος τήν πρδς τούτο παρασ«ευ;7*' ή άφύαις διαιτωμένοις καί εέ που 

τνχοι τεταριχενμένφ τεμάχει, δ και τοΐς ύπηρεχοναιν δπερίοπαστον ποιεί 

300 τήν παράοτααιν καί τοΐς άπογενομένοις τήν ώραν οϋ χρονιάν τής μεταλή- 

ψεως. εΐ&ιοτο δ* δν ήμΐν καί τδ τής διαίτης άβρότερον — ουδέ γάρ έκού- 

αιον τό άποίκιλον—εί τδ ιαον ή τρυτάνη, άλλ* ού τφ ένΙ μέρει τδ πάνη] 

! βαρόνον άηέφερεν και τό άλγονν, δτι οί τδ καϋέλκοντες ύμεΐς, οί’ καί 

! τδ παράσημα τών ού τοιούτων έξαχριβονντες περί τήν έκλογήν ούκ οίδα 

I 305 δπως τή ταλαντεύσει διαλαν&άνετε' καί δράν μέν έστίν παρ* ^^Γν, δόκιμον 

/ ί. 148 μέν τδ νπόχαλκον, κίβδηλον δέ τδ χρυσονν. | άΑλ* έστω μέν παρ’ ήμΐν ή 

περί τάς εκλογάς διαμαρτία, μή παρ’ ύμΐν, καί φαινέοϋω καλώς εχειν εί 

όοκεΐ κατ ή διάκρισις’ μή παρρερίφϋ^ω γούν παντάπασι τά αποκρίνό/ίβνα, 

, αλλ’ έχέτω τον άναλογούντα έκαστον κ?.ήρον. μετήν αοι μέν ονν τούτων 

ί 310 ονδέν, επεί μή λογιστής ήμΐν άχρι καί νΰν έδείκννσο, τών λογιζομένων δέ 
I καί Τοως τών άχϋομένων, δη μή τι τών αδόκιμων έχων τοΐς τοιούτοις έτέ- 

ταξο' διό καί ήμάς είχες ονκ ίσον, ον μέρος τής καταβολής απαιτούντας, 

! μένοντας Μ μόνον τής αναντους ταύτης οϊμου τήν ακρώρειαν υμάς εφίκε- 

] ο'&αι, ής ή έπιτνγβα δείκννσιν έκαστον όποιον αρχήν γάο άνδρα δείξειν καί 

315 τό λόγιον είπεν’ νυν όέ έπεί καί τδ κρημνώδες έξέκλινας καί τφ Ιοοπέδφ 

ερ^ρεισαί καί τής αρχής έπείληψαι καί τδ καλώς μετρεΐν έγκεχείριααι, τών 

ών οι διδάσκαλοι τιμών άπολανειν αζιοι μή άγνόει, άλ?.ά καί χάρισιν έπι- 

ί. ΐ48ν δαψιλενειν μή δ?.ιγώρει | καί πληϋ^ύνονσι τας δεήσεις μή άχάου καί περι- 

δρομη τζάοη μεγάλα τούτοις προσε^ευρ/σκαιν, μή μεγάλα οίου ποιεΐν, καί 

320 τότε γνωρίαομεν ώς ήμέτερον καί πολλούς εναργέοι πείσομεν λόγοις ώς 6 εν 

I χονσδς ον κατίωται. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετβ; ΚΖ' 11 
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25{24), Τφ αύτφ. 
Ονκ εϊχε τι των σπονδής άξιων ή πρώτη έπιατολί} διά τό καΐ πρώτην 

εξειργασ&αι προς σέ' πλείων γάρ ή τής παιδιας Ι'νδειξις παρ“ αύιη ή των 

325 σπονδαζομένων ή εμφασις, διό και παρημέληται και δαον άκοη μόνον έμβλη- 

■&ήναί δτι ε^ειρί-ασταί τή σή κατεσπονδασται’ ή μέντοι δεντέρα ήης αντη 

εστι και σποι;(5αίοτε'ρα «αι καιριώτερα άνειπεΐν εχουσα μή μέχρι τής άνα~ 

πτύξεως σχεΐν των έγκειμένων την γνωαιν τά πρώτα παρακαλεΧ, μηδέ άψανεΐ 

παραρριφήναι γο^νία' ταντα γάρ των δεκαζομένων ίσως καΐ των προς τας 

330 των ήττόνων έξυπτιαζομένων εντεύξεις, οΐ τάς χειρας των τοιούτων άπο- 

οκοπεΧν ενδ-ετοι μάλλον ή την κρίαιν οποία των λαλουμένων' προς μεν ονν 

ϊ. 149 τάς ήμετέρας | χειρας ούκ άν άπίδοις, καί οτί κεναί ειδώς και δτι ον τοιον- 

τος εγνωσμένος αυτός, και δη ουδέ τοιαΰτα τά προτεινόμενα, σεσοβήσ&αι 

πάλιν ον τεχνάση και ώς αη&ες άποτρεπόμενος τούτο εί μή γένψαι τή αρχή 

335 σννηϋες και ήμάς ώς σοφιστάς και τήν τούτο διωϋούσαν τιμών έντολήν, 

άνάγκη ούν τό εχον τον έπαινον έκλεγόμενον καί Ιλαροΐς δφΜμοΐς καΐ 

όξνηκόοις ώσΐ καΐ τεταμένφ τφ λογισμφ τοϊς ήμετέροις γράμμασιν έπιβάλ- 

λειν σε, καΐ δεια^ι μέν και έτέρας γραφής, ού περί τών αΰτών δέ· φαίην 

μέν δτι τό δίκαιον μέΐζον άπήτει άπό ααντον κινηΰ·έντα πρός τήν τον καλού 

340 κλίσιν ή οϊκο^εν έξενρεΐν σε δ την ώφέλειαν ήμΐν έπορίζετο ή παρ’ ήμών 

έξετάσαι, «Γ τι χρειώδες εϊχομεν τών εις σέ άνηκόντων είπειν, πλήν εΐ καΐ 

τφ δεντέρφ εύ'&υδρομήσομεν πλφ, όψλ καΐ ή τοΰ πρώτου έπιγενήσεται 

εύπλοια- καί ταντα μέν ή γραφή- δ δέ αϋτη διά τό τον αΐτονμένου άπέκρυ- 

ί.ιΐ9ν φεν εύτελές 6 ταύτην έγχει\ρίζων άπαγγελεΐ, καί σόν έσιι λοιπόν τοντό τε 

346 ποιήσαι^ καί κρείττω σκοπήσαι καί εΐ χρή καί είς ήμάς τι σνντεΐνον έπινοη- 

σαι- καί πρός τούτο γούν έπινεύων καΐ πρός έκεΐνα τήν διάνοιαν έναπασχο- 

λών δώσεις αφορμήν έπιτετενγμένως εικάαειν ήμάς, όνανενων 0έ ή διατρι¬ 

βών άλλων όεΐο&αι φωνών καί γραφών αναγκάσεις, αϊς είκός έπιβοώνταί 

υμάς καί άγρόται, καί μάτην ή « κολοιός Ιζάνει πρός κολοιόν» παροιμία. 

350 26{25). Θεοδώρφ πρωτοσπα-ΰ-αρίφ τφ μυστιπφ^ (150γ). 

27{26). Τφ ο^ΐφ ^ ( 150γ- 15ΐν ). 

28[27). Πέτρφ νοταρίφ τον μυστικού. 

^Επέαταλταί σοι τό γράμμα, φίλη ψυχή, ΰπομνήσον άλλ’ οϋκ επεΐξον’ 

πρός τά καλά γάρ ευκινήτου αννών, αυτοκίνητος ών εις ταντα καί, δ φηαιν 

355 ο λόγος, όμοίφ δμοιος, νποβάλλειν δεήσει καί αυτός ονκ ώ&ειν εδειξας 

^ « Β,γζ&πΐϊοη ». ενθ·* άν. 442. 

^ «Βγζ&ηϋοη», εν&’ άν. 443. 
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ήδη μήτε δι’ Β τάς παρακλήσεις οί ποός τό χρηστόν ονκ εύχερεϊς ΰπερτί- 

ΰενται αγνοεΐν, μήτε τών ανονήτων αυτών είναι καταφυγών ατριβής- έπεί 

ούν ή κυρία κατ’ εκείνους ήμέρα άπήντηκεν, μέλλει δέ ή αύρων Ιμψαίνειν 

τό παν, καί δαα δει λεχϋήναι είπε καί οΐα δει γενέα&αι κατάπραξον, ϊνα 

360 μή ων τνχεΐν... έξαμάρτωμεν. 

29{28). 

Ονιε πρός πτήσιν αετός διδαχής, ούτε πρός νήξιν δεΐται δελφ^ς, οντε 

ί. 153 λόγων πολλών πρός τό τό καλόν | νοεΧν 6 λόγω ανζών. επεί δέ καί τφ 

τοιούτω χαλεπόν μέν ούδέν τό περί τών οικείων ίξ εαυτού τό δέον οκοπεϊν, 

365 οΰ ραατον δέ περί τών άλλοτρίων οίκονομεΐν εύ χωρίς ύπομνήαεως, 

βαΐς δλίγαις πολλών αοι δίδωμι εννοιών αναπτύξεις- καί τό κατάλυμα ήμων 

ένί μόνφ βιβλίοις έγκειμένφ εξαρκεΐν Ικανόν καί δ παΐς εξυπηρετεΐν έρρ 

τφ κνρΙφ- καί τή μαϋ-ήσει ούτε ή τούτον φνσις, ούτε ή δδός έμποδών και 

ήμΐν ούν τό άβαρές πραγματευόμενος καί τούτφ τό ώφέλιμον ποριζόμενος, 

370 καί σαντφ χόν ϊπαινον όιά τούτων έρανιζόμενος, οίκονομησόν σου τους 

έφ* έκάστφ λόγους έν κρίσει, τό παραμένον δέ σοι τής ^ι^τορείας έμπύρενμα 

μή τέλεον άπομαραν&ηναι 7ΐοί^σ/;ς τοΰ χρόνον τή παρολκή- οίδας )'ΐ1ρ 6 

έργάζεται μέλληαις. 

30[29). Τφ πανατρισίφ. 

375 Πέντε δλοις έτεσι τήν κα&’ ήμών έμούντι μανίαν φμην πάλαι πάσαν 

ίμημεκέναι- έπεί και οϋχ ό τυχών έμετος έγεγόνει, άλλ’ Ικανός παν εϊ τι 

ί.ΐδίν παρηηόχλει τά ένδον άποβαλεΐν τί δέ ποιεϊν καλόν | έκκενούντα^σε ταύτην 

έτι και άρχήν έξ ών άκούομεν τής κενώσεως έχοντα; σέ μέν απολοφύρε- 

ο&αι δτι παρ' ούδέν τούς τοΰ ι^εοΰ νόμους ήγή καί όι’ ών ποιείς τήν φιλαν- 

380 &ρωπον φύσιν είς δργήν έκκαλή, έαντούς δέ μετά τοΰ ϋρηνεΐν καϊ^παρη- 

γορεΐν, εκείνο μέν δτι μή προϊόεΐν δντες Ικανοί τάς έξ αφανούς σου 

τοξείας, δς έμελλες πέμπειν κατά τών άπλφ προοωντων σοι τρόπφ, ώς 

τινας μελιταίονς κννας τάς αίματος πληϋονσας προτι^έμενος έστιάσεις, είς 

τοιαύτας κατηκοντίσϋ^ημεν αφέσεις βελών, ώς έπΙ πέντε κύκλους ετών, ω 

385 άνεξίκακε δεε, δι’ ον δυστυχώς άνε&ρεψάμην καί εξεπαίδενσα βάλλεσϋαι, 

τούτο δε, δτι ίσως τών προσόντων ήμΐν κακών μικρά τις γενήσεται ανε- 

σιςτή τοσαύτη τών σκωμμάτων καταφορά καί, ιν’ εΐπω τό τοΰ λόγου, τή 

Άργεία φορά ένόμιζον μέν ούν τοοοντου παρελάσαντος χρόνου καί μάλι-^ 

389 στα καί διά φίλων σε πρεοβευοάμενος καί ποδων αυτών κα·&αψάμενος και 

ί. 163 γοαψή πρός ούμβα\σιν προτρεψάμενος, άποϋέοϋαι μέν τήν δργήν καί τό τή 

κακία έπεισπεοόν άποτρίψαο&αι καί τής αυμβάσεως εύπρόσωπον ζητεΐν άφορ- 

360 ρο3ί; ών 5ρ&ί;ΐιιηι ίτίνιηι Η1<:. ηιιιη χβή νεί δει 9 
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μην, καταιδεΐαΰαι δε την κατά πρόσωτιον ομιλίαν, εκείνα όιεν&υμούμενον, α 

καί εΐ εννοών ίνεκάλυπτον τιμώντας τδ δίκαιον εποίεις άνδρός, καί τούτο 

ΰπονοών εμενον και ·&εδν εις τοΰτο κλΐναί σου την άκλινή καρδίαν αϊτών και 

395 φίλους υηοβάλλ,ειν ώϋών καί τδ δέον άπονέμων σοι σέβας άπαντων- εηοιουν 

δέ ταντα ου προσκόψας εις σέ, ον μικρόν, ού μέγα' τούτο συνείποις τδ 

σννειδός σου καϋ” αυτδν έξερευνών και ανχός' εΐ δέ την του τοοούτον χρό¬ 

νου μήνιν ύηέρ καηνοΰ, τδ δη λεγόμενον, εκκλίνων είναι, οννειπεϊν άπο- 

κνησεις, πολλοί τοΰτο βοήσουσι' μαρτυρήσει δέ καί πρδ τιάντων '&εός, 3»» 

400 λαν&άνει οδδέν άλλ^ έπεί την τότε δήξιν υμών οστών μέχρι διϊκνονμένην καί 

μυελών ουχ οϊός τε ων ύπενεγκεΐν παρηνέχϋην μικρδν ώσπερ σόφισμα τήν 

άτιόστααιν εξευρων, οιηϋε'ις κενήν ιών γενέσΰαί ποτέ την φαρέτραν ύμών' | 

ί. ΐ53ν έώρων δέ καί τδ δαον εφ^ ύμΐν τον κα&^ ήμών μάλλον ώδίνοντας Μνατον, 

εκείνα εποίουν, υποκλινή με μη δντα λαβεΐν υμάς ον βουλόμενος λέγειν’ ή 

405 γάρ οϋχΐ μεγάλα οΤει ιά καΰ-' ήμών σου νεανιεύματα; άρα δέ καί αγνοεί- 

σ&αί τινι ταντα ϋπονοεις; καί τίς σου τάς φιλοτησίας καί προπόσεις καί 

τοΰς λόχους έκείνους καί τάς ένέδρας καΐ Ιππασίας καί τάς τών {υποσχέ¬ 

σεων τιμάς άγνοήσειεν; ϊνα τί γένηται; ϊνα τον άλα καί τήν τράπεζαν 6 

μα&ητής παραβή, ΐνα τον διδασκάλου έ'ζαρνος γένηται, ίν’ αποδώ τούτφ 

4ί0 ^ρεπτήρια, τδ μεγαλύνειν έπ* αίχδν πτερνιαμόν, ΐνα μέδιμνον, τδ άδόμε- 

νον, καταφάγοι άλών, ΐν^ άντ* ευλογίας άράν έπισπάσηται. Τά δέ μετά τούτο 

οΐα; τήν έχβρώδη, φευ, τών μαϋητών άπαντήν καί τήν άφ^ ήμών αύτών 

αποστροφήν, τών άποσνλιομόν τών έταίρων αυτών καί συμφοιτητών, τήν 

414 τέδν φίλων όσους μαλθακούς είς φιλίαν 6 καιρδς έδειξεν άπαγωγήν άρα 

Ι.1Η ταντα οΰκ \ έκζητήαει &εός; άρά σοι γενήσεταί τις απολογία περί τών 

τοιούτων επ’ έκεΐνο τδ φρίκης γέμον κριτήριον εϋ&υνομένφ ; μή εΤ τι και 

παρεσφαλημεν προπαάονιες, ον πολλακις τήν υπέρ τούτου συγγνώμην εζη- 

τησάμε&α ; μηδέ μακράν της σης οικίας είχες ημάς, ΐν’ ώς πλησίον οοι μή 

ώς σεαντδνεστεργες; μή τή χρονίρ σιγή καί τή σκνϋρωποτάτη δια&έσει καί 

420 απαντή καί τή μετά περιχαρείας περιπλοκή ονκ άν καί τρόπον έξημερώσα- 

μεν βάρβαρον; μή τών άδυτων επιφανών άει πριν ή διαλλαγήναι τω άδελφώ 

ει τι σοι επεισήλάε τής εκείνον διαφοράς νπόμνησις, μή προσφέρειν τδ 

δώρον ονκ ήκονοας; μή οσα περί μνησικακίας οΐ -άεΐοι νόμοι παρεγγυώσιν 

ήγνόησας; μή προκνπτων πολλάκις τον οίκον τον σον καί εμέ βλέπων προς 

425 πρόοωπον ονκ έ'&εάσω νεκρών εκφοράς; και πώς ού στενάξας καί τδ εντε- 

λ^ές ήμών έννοήσας τής φνσεως κατέστειλας τδ του πάγους εξωδηκός; ΈμοΙ | 

{. ΐ54ν ·&ανμάζειν επεισι πώς ό πολύς σε χρόνος ούκ έκαμφεν πληγήν ήμΐν επενέγκαι 

καταϋρασννσ&έντα τοιαντην καί παρά τών τήν πληγήν δεξαμενών ήμών 

419 σκνΰρωποτάτη σκνΰρωποτέρρ Α 
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παρακαλ,ονμενον καί ώς τι θήραμα τήν σήν φιλίαν έξιγ^νευόντων' πώς ή 

430 κυκλική τών πέντε ετών περιφορά, ού ννκτός, ονχ ημέρας έξενρεν ώραν ή 

μοίραν ή τδ λ,επτότατον τής έσχάτης ώρας νπομνησάήναι και τής από του 

σώματος τής ψυχής εξόδου καί τής υπέρ άργοΰ λ.όγου έκεΐ&εν άπολογίας, 

ούκ οίμαι γάρ εκείνων τήν άνάμνηοιν σχόντα τά άναπολόγητόν σε παραπέμ- 

ποντα έκεΐΰ-εν ποιεΧν' πώς δέ και τά νυκτερινά άσματα προσέχειν οϊς αδεις 

435 ον νύττει, ΐνα τδ σδν αλλά μή τδ τον ^εον ελ,έγξη σε στόμα' εΐΰε δέ μηδέ 

τή οργή τόπον διδονς καν εκείνο πράττειν ήρον ο προς πολλούς έλεγες τους 

εις φιλίαν παρακαλονντάς σε καί ώς ξένοις τήν εϋιμον τον χαΐρε προοφω- 

νών άπαντήν, έπείχες τών προτέρων σον καιΤ ήμών ακοντίων μέρος γάρ | 

ΐδδ ήμΐν φιλίας τοΰτο άν έλελόγιστο καί τής τελεωτέρας ελπίς" νυν δέ ώσπερ 

440 έκείνοις ούκ άρκεσβ^είς, τους ήμΐν μαβητιώντας αύβις επιχειρών αποσπάν, 

ούκ άνβρώηονς αΙδή, ού βεδν φοβή, καί έργάτας ήμάς άποκαλεϊς σμίλης 

και καττυμάτων τούς, ΐνα ^ήμα φβέγξωμαι άφροσύνης μέν, εχόμενον δέ 

άληβείας, πολλών δντας καί καλών διδασκάλους, τους τούτφ μόνον σε ηλεο- 

νεκτοΰντας έν γράμμαοιν δλίγοις, χάλλα περιφανή δντα καί πλεονεκτικώτα- 

445 τον ούκ άρνοΰμαι, κάν αύτός άρνή τά ήμέτερα' ή διότι μονφδίαν έφ* οΐς 

έπάβομεν ού σννετάξαμεν ή ξνναυλίαν ού ουνεκαλέσαμεν, ή διότι ψόγον 

κατά τών λνπηοάντων ού οννεπλέξαμεν, άποροι κεκρίμεβα λόγων; τφ μόνφ 

τήν ίκδίκηοιν δντι ηοιήσαι δυνατφ άνεβήκαμεν τά ήμέτερα καί έκεϊνον έπε- 

449 βοηοάμεβα μόνον, εΐ η καί ή γλώτχα μικρδν άία)λισι97/σβ καί ηαρ’ αύτον 

ί. 155» καί παρά σον τήν ουγχώρησιν έξαιτούμενοι. | διατί δέ παραβάλλεις καί έτέ- 

ροις ήμάς, τά έκείνων έπαίρων, τά ήμέτερα δέ καβαιρών, ώς §ήτωρ δήβεν 

δεινός; άλλ* ον λήσεις' καί χρνσοΐς γάρ ξυμβόλοις 6 πίβηκος, πίβηκος' αλλά 

καί ή παράβεσις έκεΐνον μέν φίλον δντα εγ^βρδν δσον τδ κατά σέ κα^ιστσ, 

και στάσεις κινεί καί βορύβονς είς τάς άμφοτέρων σχολάς, αΐ τους ήγεμό- 

455 νας τά άλλ^λων πάντως άσπαζομένους έχουσαι και τους ύπδ τήν εκείνων 

χεΐρα και προς αρετήν και προς μείζω μάβησιν ειχον επιδίδοντας" καί καλόν 

σοι φαίνεται τούτο άναδέχεοβαι τδ κρίμα τών τοσούτων ψυχών; μή τοΰ 

βεον άνβρωπε, μή" εννόησαν τί τφ τραχήλφ τον σκανδαλίζοντας ένα τών 

μικρών ο ^«ός απεφήνατο κρεμααβήναι" σλλ’ εΓ σοι τι δφελος εξευρίσκεται 

460 έλαττον εκείνον έχειν εμέ, εγώ τοΰτο ^ε;'άλ^ έξαγορεύοω φωνή" οίδα γάρ 

όπόσης έτι ελλείπω ^α^^σεως' εγώ τήν εμαντοΰ έκφανώ άγροικίαν καί ο 

ί. 156 περί τών ΛΙγιέων ό χρησμός | εΐπεν, εγώ ερώ περί εμαντοΰ" ον τρίτος 

είναι, ού τέταρτος, ού δυωδέκατος, οντ’ έν λόγφ, οϋτ’ εν άριβμφ" καί μόνον 

άπόαχον άντί τοΰ είρι;νοποιός δνομάζεαβαι τήν εναντίαν κλήσιν προσεπι- 

465 τρίβεσϋαι καί σπέρματα τοιαΰτα καχαβάλλειν φιλονεικίας μέσον ήμών ή ούκ 

443 τοντο οοά. 444 ολίγοις 8ΐιρι·& Ιΐηε&ηι Α^ 457 τοΰτο ίη ηΐθΓ^. 
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οΐαΰα δτι αν μεν φήοεις ταΰτα πολλάκις, ον πείσονται δε οι κάμε και τού¬ 

τον ουκ άγνοονντεζ, οΐ και τα εμά και τα εκείνον πονήματα βλέποντες' 

εξειργασται γάρ και ήμΐν ποΑλά και ίσως ουκ άπόμουαα, ούδε τής εκείνου 

σοφίας άπολειπόμενα' προσερρνΐ]σάν τινες των εμων εκείνφ νπο-&ήκη τή οή 

470 άλλ’ ούδεν εξεΰρον παρά τούτα) πλέον οοφίας' καΐ τίς αοι ό τοσοντος άγων 

άποδειξαι μείζω εκείνον τούς πει&ονμένους ουκ εχοντι χάριν μίσους τής 

άμίλλης ονσης εκείνης επιαταμενους' εΐ δέ εν περιωπή τοιαύιη—αυξω γάρ 

ί. ΐ56ν την εξ ανάγκης άφροσύνην — κα&εξομένων ήμών και τους 6μί\λητάς τοσού- 

τονς ίχόντων και τοιοότους και ούκ άροτρων ώς φής όντας εργάτας, αλλά 

475 λόγων, ει και μή καλών κοΧ γενναίων, άΑΑ* ούν ου τοαοΰτον εχόντων 

τό επιλήψιμον παρ’ οίς οι τοιοντοι δοκιμάζονται λόγοι, ούτως κατεκρά- 

τησέ σου τό ^υμικόν, ώς άγρότας έπιφημίζειν καΐ βουκόλους ημάς χαϊ 

τοΐς παρά γελωτοποιών συντε&εΐσι βήμασιν ώς κα·&' ήμών έξευρημένοις 

έπικαγχάζειν, καΐ τούτο τών άδυτων μέσον καί δτε ύπέρ άμαρτιών εξιλα- 

480 σμου δ υΐδς ί&ύετο τον '&εοϋ, δτε τά άγια τοΐς άγίοις 6 άρχιερενς εξεφώνει; 

τί ούκ δν είπες, δντων έν ηηραβύστφ κα\ καΰάπαξ άγνοουμένων; άλλ* ειχι 

καΐ γέγονεν δχων Ιη παρακσΑονντσ με και τών γονάτων σου κα^δαπτόμενον, 

έηιοτράφητι καΐ δπερ 6 πονηρός κατέβαλε μέσον τειχίον, κατάαπααον καΐ 

484 τήν φίλην εΙρήνην άγάηηαον καΐ δσα συνοιδας έπταικότι είς σέ, διαλαβόντα 

ί. 157 όέ έμέ, έπεί οϋκ ήν ώ&ούμενον έπΙ πολύ μή περήτραπήναι, δλη τούτο ψυχή 

έξαιτουμένφ ονγχώρηαον. μικρόν ^'αρ δοον καΐ ό κατεπείγων ήμάς έπιοτή- 

σεται άγγελος καΐ μετημελομένοις τότε ούκ εσται τό ώφελούν εΐ δέ μή 

τούτό αοι φίλον, δρα τά έκείνου μόνα και τά ήμέτερα μή περιεργάζον, καΐ 

αύλει μέν καΐ αύτός, τό τής παροιμίας, σαυτόν, αύχει δέ καΐ τδ έκείνου, 

490 αΑΑα προς τούς σοι συνή&εις, πληϋυνειν δέ καί τήν έκείνου σπεύδε διατρι¬ 

βήν, δΑΑδ μή εξ ών άμήσει ϋ^έρος άλλότριον’ ουδέ γάρ ζην ανλητου δει βίον, 

δντα σοφόν εί δέ μηδέ τουτό σοι φίλον, πέμπε τά τοιαντα βέλη κατά τών 

ήδικηκότων ούδέν δρα δέ μή τών τοιουτων ή τρώσις βελών τό σώμα μέν 

τρώση τού βαλλομένου, τής ψυχής δέ καΰ'άψηται τού τοξεύοντας" εν έστω 

49δ τού λόγον άκροτελεύτιον’ άνθρωποι οντες, μή ασύμβατοι μείνωμεν' τούτο 

γάρ ουκ άν^ρώπων εΐ'περ λόγων &εσφόρων ενέτυχες, τινών ειρηκότιον είναι 

τό μάχεσϋαι μηδαμώς, τινών δέ τό μετά τό μαχεσϋήναι χωρεΐν προς καταλ- 

ί. ΐδτν λαγάς, και τήνών τό μηδέποτε διαλλάττεσΰαι· τα παρ’ ήμών έχεις' δός ήμιν 

αυτός, εΐ βούλει, αφορμήν έτέρης επιστολής, τής και '&εόν εύφρανεΐν μελ- 

500 λούσης και τούς άκούοντας' και εί τούτο παρέξεις, γενήση βάττον μετόμελος 

δτι τοσούτους ήλιους έπι τφ παροργισμφ σου δύναι ύπέμεινας' ούτως ήμάς 

νποπεκτωκέναι σοι ποιήσει τής τοιαντης ενπειϋείας ή άφορμή. 

466 οϊσϋας ςοά. 476 ροβΙ οΐς &<ί{3. εγένετο 501 δΰναι ; δούναι οοά. 

31{30). Τφ πατριάρχη^. 

32{31). Γρηγορίφ. 

505 Τί μή τό φρόνημα ταπεινόν φαινόμενος έγ^ειν, ταπεινούν αυτό πως όί ’ ών 

ποιείς έκβιάζη, ύπαγόμενος οΐς ου δει και μή προσεχών οις δεΐ και ήμάς 

μέν παρατρέχοιν ονς έδει τών άλαλων όράν ειπερ εν δίκη πράττεσ'δαι σοι τι 

διανοείται, έκείνοις δέ σαυτόν μάλλον έπιδιδούς, ών, εί και μη επισφαλής, 

509 άλΑ’ ουν επιλήψιμος ή ουνδύασις, φερομένων τά πρώτα κρίσει τίνος ουκ 

ί. 158 οΐδα οϋς και τό τρίτα φέρεσϋ^αι πάντως ουκ εύλογον. \ ’Ι'&ί γούν, ω λώιστε 

και άί’ ο εΐλον τούτο ποιεΐν άπολογησόμένος καί, Γν’ εΐπω τΐ ·&αρρήσας, καΐ 

έαυιόν καταιτιασόμενος. 

33{32). Λέοντι. 

Ούκ οΐδα τίσι χρησάμενος βήμασι τά προσήκοντα δόξω λέγει ν καί καί- 

515 ρια' άδηλον μέν εί πρός ούς μή κα^φενον εΙρήσεται, λ.εχ·δήσεται ό* ούν' καν 

μέν έπικλίνοντά σε τό τέως κωφευον ούς γνώ, άκούσιον έξω λέγειν τήν 

κώφενοιν εί ό* έηΐ μάλλον βύοντα τούτο, ζητήσω κάγώ τινα μνϋον ώς δ 

Παιανιεύς κατεπφδοντα καΐ πρός τό άκούειν έπείγοντα' τί αοι τό προβαλλό- 

μενον, ώ άγα&έ, διό καΐ άπόσταοιν ούκ ώκνησας μελετάν κατά τών ήδικη- 

520 κότων ούδέν ή τό καταψάν τή χειρί καΐ λόγοις όεξιοΰσΰαι χρηστοΐς καΐ ώς 

όμοτίμφ τήν κεφαλήν ύποκλίνειν άεί' ή τούτο μέν ούκ δν έχοις είπεΐν, εί μη 

τφτήςέμβροντηαίας έχη πά&ει, έταίρον δέ καΐ συνήθους ύπεροψίαν προβάλλ,ε- 

ο^αι, τό τής κυνός ποιεΐν λογικός ών ούκ έρυι^ρι^ς, τής ή τόν βάλ,λοντα άμύνειν 

ί. ΐ58ν ού σπεύδονσα, τόν βιφέντα λίϋον τοΐς όδούοιν έμβάλλονοα καΐ τούτφ προ|σε- 

525 πιλυττώοα πολύ τής οργής ύφεΐναι δοκεΐ. δρα γούν μή τούτο ποιεΐν αιρου- 

μενος καΐ τούς διδασκάλους άποσειόμενος και τών &νρών αυτών έξω βαί~ 

νειν ού δεδιώς και άντί τιμής άτιμίαν τούτοις περιτι·9·εις ταΐς οίκείαις 

πάγαις περιπαρής και τό Δωδώνης χαλκεΐον επι σαυτόν άνεγείρης. 

34{33), Ιωάννα Πέτρψ βασιλικοΐς κληρικοΐς έν έξορίρ. ούσιν. 

530 Γράφειν βούλομαι μέν, δεύτερον γάρ τούτο τών πο&ούντων Γόιον, δίαν 

τό πρώτον, φημΙ δή τό τής '&έας, άπή, κατέχομαι δέ, δτι μή πρός ενφραι- 

νομένην ψυχήν τούτο ποιεΐ' ον γάρ ήδύνειν μόνον, άλλΛ και πλέον οίδεν 

τούτο πολλάκις άλγεΐν' οϊα γάρ αν ή τών πρός οϋς γίνεται τούτο ή όίά^ε- 

αις, τοιαύτη τις έστ'ιν τνάνχως και ή δύναμις τής γραφής- κάν μέν χαίρον- 

507 ΐηίβΓ εόβι εΙ ιών &άάεηάΐ1Π1 ρυίο προ 518 επείγοντα επάγοντα Α 

523 ή : ή οοά. 52δ υφεϊναι : υφέναι οοά. 532 ποιεί Α^ ποιώ Α 

^ «ΆΟ^νά», 58, 1954, 193. 
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535 σαν ενροι ψυχήν, ονδέν αυτή λυπηρόν Αχούσα, την χαράν επιτείνει" αημεΐα 

δέ και ταύτην εχουσαν λύπης καί όμοια εντνχοΰααν ψυχή τις αν εΐποι μή 

τό ϊσον πά&ος άπογενναν; άλλ* επεί εΐ και μή άφαιρεΐν οίδε, μικράν ούν 

ί. 159 τινα επεισφέρειν | δρόσον αναψυχής ή διά των γραμμάτων παραψνχή' γίνε¬ 

ται γάρ τις εκ τούτου τοΐς δδυνωμενοις κατάπαυσις, ώσπερ άνημμένη φλογΙ 

540 και βραχέος έπίχυσις ύπατος τό πλέον τής υμών άφαιρήσειν λύτιης είδώς, 

δη μηδέ προς άνήκοον ούς τοϋτό μοι γίνεται· ζην γάρ υμάς επίαταμαι κατά 

■&εόν και τούς διά ϋεόν ώς των του πνεύματος ούκ άμοιρους λόγων διαπεί- 

ρας εχειν κακοπα&ήσαντας γράψαι προήρημαι νύν' τί έατι τό λυπούν υμάς 

και την αφόρηταν ^λΐψιν εμποιούν ; δτι μηδέν έπταικότες και των βαοιλείων 

545 και τής πόλεως αυτής άπηλάϋητε; και τούτο ήν ύμΤν αιρετόν αφάλμααιν 

αλώναι και δικαίωζ δ νύν ΰπέαζητε παΟεΐν και τήν προς πάντων αρααϋχιι 

κατηγορίαν, ώς ιδού άν&ρωποι έν τιμή ού οννήκασιν οντες, και μισϋόν υπέρ 

τοί5 τοιούτου μή ελπίζειν άπό ύεον; άλλ* ούκ &ν τοϋτό τις αίρήσεται, και 

649 μικράς φρενός εύμοιρών, μήτι γε ύμείς' άλλ' δτι φίλων καΐ οίκείων άπε- 

Γ. ΐ69ν ξενώύητε, μή φέρειν τό συνάντημα | δύναοάε' πρώτον μέν έννοειν 

ύμάς δίκαιον, ώς ούδείς άπείραστος τον βίου τούτον ϊαχναεν άπελ&εΤν. πώς 

γάρ δν έλπίαειέ τις έκεΐ'&εν κάν μικρόν ^λεον ^πίσπ<ίσσσι?αί χο^ρίς τής 

έντεύΰ'εν ^λίψεως άπελϋών; δπειτα δέ ούδέ τή άηοξενώαει τή ΰμετέρφ. καΐ 

τό των άγαπώντων άπεζένωται φίλτρον. τό γάρ άδίκως τούτο πα·&ειν και 

565 τούί ίχύ'ρούς αύτούς πρός φιλίαν ώΰ’εΐ' έπεί ούν τό χωρίς αίτιας τούτο 

ηα^εΐν καί είς έληίδας ύμάς άγει χρηστάς καί των φίλων Ιπι πλειον αύξει 

τόν πό'άον καί τον των πολλών ύηοτέμνει ψ&6νον καί τό τής ύμέχερας 

άνδρεΐον εμφαίνει ψυχής και τόν τού ·&εον δς ούκ ίάσει ύμάς ύπέρ δ δύνα- 

αϋε πειρασ&ήναι Ηεον έκκαλεϊται, εϊηερ ού προέο·&αι ρήμα ΰ'ελήσετε βλά- 

560 οφημον, καί μακαρισμού υμάς άξιους όείκνυσιν άποστολικού' μακάριος γάρ 

φησίν, άνήρ, δ '&εΐος Ιάκωβος, δς ύπομένει πειρασμόν, δτι δόκιμος γενόμε- 

{. 160 νος λήψεται τόν στέφανον τής ζωής· ου χρή {λλίψει | καταμαλακισ&ήναι 

πολλή, ώς τι δέ δοκίμιον έπιγενέσ&αι τής ύμετέρας ήγεΐσ&αι τό συμβάν άρε- 

τής· χρυσόν μέν γάρ ή τού πυράς, ανϋ^ρωπον δέ ή τού πειρασμού φύοις λαμ- 

565 πρότερον άποδείκνυσιν αίσχρόν γάρ των έξω τινάς, τόν μέν διαβλη·&έντα 

καί τφ κωνείφ ήδη τής ζωής άπορραγήσεσ&αι μέλλοντα, γυναικός και παί~ 

δων ολοφυρμών και θανάτου καταφρονήσαι καί μηδέ τινων περισώσαι δννα- 

μένων αύιόν άνέξεοδαι, διά τό σφόδρα '&αρρεΐν άδικον είναι τήν απαγωγήν 

εκείνην, τον δε δεσμφ κατειλημμένον δεινφ, τού δεσμού τήν λύσιν μή κατα- 

570 δέξασ&αι, πριν ή ψευδής ή επ’ αυτφ δειχ&ή διαβολή, άλλον, ΐνα τόν δο'&έντα 

δρκον μή παραβή, διαβολή μοιχείας ψευδούς πατρικήν φνγαδείαν καταδε- 

Ο 

554 το : τφ οοό. 555 ζό : τφ οοά, 556 πο'&ον πΧαντσν Α 566 ηόη 
&(3(3ΐί 569 · 570 καταδέξασύαι Α® καταδεχεσΰαι Α 
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ξάμενον, ούδέν έαντφ συνειδότα κακόν, υμάς δέ μήτε ώς περί τής μελλού- 

σηςφιλοσοφούνταςζωής, μήτε μνρίοιςπαραδείγμασι παρακαλονμένους ά·&νμία 

ί.1601- τοααύτη περιβαλεΐν εαυτούς καί ού τό παν άνα^εΐναι τφ ·&εφ ] τφ τής έπη- 

575 ρείας ταύτης ^αττον άπαλλάξαι δυναμενω υμάς" δι ων γαρ αιρεΐο'&ε ποιεΐν 

και τοΐς φίλοις ακηδίας καί τοΐς έχ-δροΐς μανίας και έαυτοΐς αχρηστίας πρό¬ 

ξενοι γίνεσ&ε. μένετε γ’ ούν ευχόμενοι και τόν λογισμόν πρός τήν άνω ροπήν 

έχονχες και πάντως ού ματαία υμών γενησεχαι η ελπίς, τις γαρ ηλπιοεν επι 

Κύριον και κατησχύνδη, ή τις ένέμεινε τφ φόβφ αυτού και νπερεΐδεν αυτόν; 

580 έμοί δέ γένοιτό ποτέ χαίροντας ύμάς κατιδεΐν καί τόν πρός ύμάς εΐ και μή 

πρότερον άφοσιώσασ'&αι πόϋον. 

35{34). Τοΐς αύτοΐς. 

Κυβερνήτης εκείνος ·&ανμάζεται ούχ δ νηνεμίας ούσης, άλλ’ δ σφοδρας 

έπηρτημένης άνάγκης τό σκάφος εύ&ύνων καλώς καί των άριστων καΐ βελτί- 

585 στων ανόρών αΐ ψνχαΙ ούχ δτε κακών ώσιν άπείραστοι δοκιμάζονται, — πώς 

γάρ &ν καί γνωσάείησαν πείρας χωρίς;—άλλ* δτε καιρός αύταΧζ έπισχή 

περιστάοεως. ίπεί ονν καί ύμΐν χοιαυτη περιέπεσε συμφορά καί τανιη 

ί. 161 δέον γνωο^ήναι τό | τής ψυχρής ύμών εύσϋ'ενές, μήτι των άπεικοτων αίρει· 

ο&ε ποιεΐν άγεννών ώς άληΰ^ώς καί άγνωμόνων προβαλλόμενοι βήματα, 

590 όποια δ’ είκός ευσεβείς άνδρας φρονεΐν καί όιανοεΐσ'δΒ καΐ λέγετε, εϊς 

τ’ ένα διεγείρων καί τον τής άάυμίας νέφους ύπεξιστών, καί ό μέν τόν 

*Αβραάμ είς μέσον άγέτω, δπως τής οικείας άπαναστάς πατρώος μετοίκον 

καΐ φνγάδος έβίου ζωήν καί πώς νύν μέν γυναικός άηοκλαιόμενος άρπαγήν, 

νυν δέ περί τής οικείας δεδιττόμενος σωτηρίας και μυρίαις άλλαις περισχοι· 

695 χιζόμενος ανμφοραϊς, ού προεδίδον τήν άρετήν, 6 δέ τά τοΰ Ιακώβ Ιπ^- 

δέτω βήματα, δς μικράς αυτού καί πονηράς έλεγε τσς ημέρας όιερωτώ/ίε- 

νος' και νύν μέν δ Ιωσήφ ύποδείγματι ·δέσ·δω μέσον ύμών υπομονής, υπό 

των οίκείων δονλονμενος, έτεσι πλείοχοις μετά των '&εόν ούκ είδότων ακη- 

599 νονμενος, νυν. δέ ό ’Ιώβ παραβαλλέσϋω πολλών δννάμενος πείσαι ψνχάς τά 

ί. ΐ6ΐν προοπίπτοντα φέρειν άνδρικώς' ούτω γάρ άλλήλους { ύπαλείφοντες κα·& εκα- 

στην καί τον ουμβάντος δνοχερονς τήν απαλλαγήν ϋ'άττον ενρησετε και τής 

ψυχικής υμών πρόξενοι σωτηρίας γενήσεσ·&ε. 

36{35). Μιχαήλ μαΐστορι. 

Φροντίς ήμΐν ονδεμία περί τον δεινός ή περί τον όεΐνος οϋς παρασπατε 

605 τοΰτο μέν ώς δ λόγος έχει δι’ εαυτών, τούτο δέ δι’ ετερων προσώπων 

Χαροκοπούν των αΑΑως καί ώς εϊ τινας αιχμαλώτους ήμετέρονς όντας νπα- 

578 ζίς : τί οοά. 592 αηαναατας Α^ επαναοτας Α 
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γομένων προς εαντους τρόπον μιμονμένονς κννών, οι τόΐς ϋηρενταΐς τάχει 

τε ποόών και ρινός όσφρήσεί τό ϋηρενεα&αι μέλλον δεικνύειν εγοντες επον- 

ται και ^αριν τίνος παρερρωγότες οΐ λόγοι και τό άπηχές ε;^οΐ'τες ή άνάρ~ 

610 μοστον εΐ μη ψροντίς ην τη παρααπάσει καΐ τό γράμμα παρείπετο, δτι πώς 

η’&ελησαμεν ερεοΌ^αι δι αντον λεγοντες αγαπάν στηααί πον τον μ^ άγαπαν 

ουκ ηρκέσϋητε και οτι πώς έγκαλεϊσ'&αι αυνείδετε δ ήμίν εγκαλεΐν άνεγκλή-- 

Γ. 162 τοις ονσιν ούκ ένετράπητε- άπευκτόν γάρ | ήμΐν εδοξε τοΰτο παντάπασι και 

χριατιανικής αλλοτριον καταστασετος, παραπεί'&ειν τινάς άποαπάν έτερας δια- 

615 τριβής, επισπασϋ'αι δε προς έτέραν και δτι πώς ουδέ διαπέμψασ^αι μερει 

και τούτο φιλίας δντι διέγνωτε πρός ημάς, εΐ την έκείνων πρόσληψιν ονκ 

ανϋαιρετον λέγετε. τοντρ:> οοι, ώγα'&έ, τφ ακοπφ τό ήμέτερον ετιέσταλται 

γράμμα, ιν ειδής οτι και αναισϋ'ήτο}ς ονκ εχομεν και τψ αϊα^εσΰαι την 

αγάπην νπορρέειν ον Οέλομεν και δτι πά'&ει φεύγειν αύχός ονγ εζεις ψν^^ής 
620 δ ποιεί την συγγνώμην γνώσει ονκ άγνοίρ. τό δρώμενον. 

37{36)» ΚωνσταντΙνφ βεατήτορι 

Σκιξ, ήμιν ϊαα καπνόν τά δμέτερα, τό κακόν Ιωμένων κακφ' οίς γάρ 

ή τον καλού γνώαις τη παραδρομή τής ήλικίας ήγνόηται τής άγνοιας τούτον 

προσποιω·&είσης αύτοΐς τΐ τό καταπραττόμενον τοντοις, ή ούδ'εν τοις φρο- 

625 νούοι νομίζεται; τραχεΧ μέν εχρησάμην τφ προοιμίφ, άληάεΐ δέ. κέρκφ 

ί. ΐ0!ν σαίνειν γάρ | ώς οΐ κύνες δ βλέπω ποιονντας ύμάς ονκ έπίσταμαι, δ καΐ 

διόασκάλοις οφειλομένων έπιτνγ^ών μαάητών ύμών άναφανέντων χρηστών 

ποιεΐν ύπέλαβον άπρεπές, άπολογεΐαάαι δέ ΰμΐν ού βονλόμεύα, μνησικακειν 

εγκαλουμενοΐ' διατί; δτι παρά με'&νόντων καΐ τό δρώμενον ήμιοφαίριον 

630 επ αυτονς οίομένων άλλοιώοει πεαεϊοΰαι φρένων, οϊς τό μήτε με·&ύουσι 

με’&νειν, μήτε παραψρονούοι παραφρονεΧν διατείνεται, νονϋ’ετούμε'&α οω- 

φρονειν' αΑλ* εΐ μέν π?.ησιάζοντας και διαλνειν άπεκρονόμεϋ^α δν εδηοεν 6 

Σατανάς πειρωμεΐ'ονς δεομον ή προλαμβάνοντας έπείγ^ομεν τφ πρώτους 

προστρέχειν ήμΐν μέγα ποιούντας ονδέν—τί γάρ αν έποιεΧτε μέγα, διδα- 

635 σκάλ,ο) κεφαλάς ύποκλίνοντες μα&ηταί, γ^ρηοτόν ονδ'εν έργαοάμενοι; — εύλο¬ 

γον ήν τό παφ' νμών έγκαλούμενον ώς &€θΰ άγανάκτησιν εκκαλούμενον' εΐ 

δ'ε και άφηνιώντας ήμέρως έφέλκοντες καΐ άποπηδώντας έπανάγσντες και | 

{. 163 φιλονντες εμπτνοντας οτι μή πρός τό καλόν ελζειν έομέν δυνατοί, καταγι- 

νώσκειν μόνον την ποίρωσιν τον νοός ϋμών εχομεν, μνησικακίας εχεοΰ·αι 

640 πά'&ει κρινόμεϋα παρά των πώς εΐ'πω ονκ οίδα νμών, άλλ.ον τον τοιοντον 

έπιζητούμεν κριτήν, εξ άτεχνων έπάγοντα πίστεοίν καΐ τήν νικώσαν ψήφον 

καΐ κατακρίνονσαν. σοι δέ — χρηστός γάρ και τα τροφεία καλ,ώς άποδεδωκόος 

607 ΐΏ&Πϊΐΐ μιμούμενων 609 ο γάρ ερρωγότες οοΟ, 617 τονζο θθά. 
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λογίζεσϋω — τοΰτο καλόν, ήττονος είναι μαϋητού τόν διδάσκαλον μοίρας, και 

εκείνον ή τούτον προκρίνεούαι και φιλεΐσύαι, δτι εκείνος μέν τφ εις έαν- 

645 τόν επισπάν τον διδασκάλου και των άλλων συμμαΰητών αποσπά, δ διδά¬ 

σκαλος δέ τή προσαγωγή τον ενός σννενονν τονς πάντας μετ εκείνον 

παρακαλεΧ. 

38{37). Χριοτοφόρφ βασιλικφ κληριηφ ηαΐ χαρτονλαρίφ τής Νέας 

^Εκκλησίας. 

650 "Ως τί τοΰτο σοι τό ρήμα τής των πολλών ονκ δντι μοίρας προτέ·&ει- 

ται, τήν εξ ήμών άφαίρεσιν, άλλωχού δέ άποκατάστασιν άποτεινόμενον τον 

ί. ΐ63ν άδελφιδού, ώς λ,νπήαον ή ώς παραϋ^ήξον; I κάν μέν ώς λνπήοον προήνεκται, 

άνοιας άποίαειν ημάς οΐει γραφήν περί των ού λνπονντων ελομένονς λνπεί- 

αϋαι, εΐ δ" ώς παρα&ήξον, άγνοεΧν μοι τί τό παραΰ^ήγον είναι δοκεΐς. εΐ γάρ 

655 εγώ δη μή ταχείΐ} πτερών προβολή πέτασϋαι άπτέρονς όντας ποιώ, μάλλον 

<5’ δτι μή τήν Αύγείον κόπρον αύάωρσν έξ6κά^]ρα μετά τήν πολλήν αυτής 

τέως άποκά·&αρσιν, έγκαλούμενος, πώς δ μηδ" δηονν συνεισενεγκών τοΧς 

ήδη πονηΰ·εισιν άνέγκλητος; ταν&*ήμιν παίζονσι, τό δέ τι και σπονδάζουσιν 

εϊρηται- πΧείω γάρ ή μαλακώτερα σοφίας ενμοιρήσας, ούκ άγαπήσει άνήρ' 

660 τών μέν γάρ εξει τοις βραχέσι τήν εΐδησιν, των δέ, φίλαυτος ούκ ών, άπο' 

διοπομττήσεται τό ήδύ' πέρας τον λόγον πύξον τισΐ κατωρόϋΊ σπάνις γενή· 

σεται ή τούτφ παιδείας, έπακολον&ονσαν εΐ οχοΙη τήν ύμετέραν οϊδας β 

λέγω χεΧρα, μαάητιώντι ήμιν. 

664 39{3Θ). Τφ αύτφ άντεπιατείλανττ, 

ί. 164 Και τί δν δλλο δεινός έξεργάσεται ρ^τωρ, ^ | τ^ παρο^'ρα9?ί7 

δικαιονν αυτόν κα'&αιρεΧν, συνιστάν δέ μά?·.λον οϊς ή τέχνη <5ί0ωσί τόποις 

τά έαντοϋ' έπει ονν ον παρε^ράϊ/>αι τα ήμέτερα μόνον, άοϋενή δέ ταΐς 

άνϋ-υποφοραΧς εδειξας και ανίσχυρα, δεύτερος οντός σοι τών ήμετέρων εαται 

γραμμάτων ό πλους, δτι μή τφ πρώτφ ονρφ πνεύματι τό Ιστίον έλνσαμεν. 

670 πνεύμα γάρ ονκ αν περιρρήξαν βίαιον τούτο κατά πελάγονς ώοαι τού φέρε- 

οϋαι' χρήσομαι δέ τοις σοις ονκ άπομαγβμενος, αλλά τι καινώς εΙπεΧν 

προεξενρίσκων τή ανασκευή '&αυμαστόν, πρόφασιν τφ βάλλειν τον βάλλε- 

σϋαι και νικάσ'&αι διδονς τφ νικάν, νπεξίοταται γάρ καΐ ννξ ήμερα και 
ήμερα ννκτι και τή έκάατης υποχωρήσει διαφοράν 6 τοσούτος χρόνος ονκ 

675 εδειξεν' εΐ τό παρα·&ήγον είπες ονκ άγνοεΧν άρκνσιν οίκείοις εχεοάαι λ,έγεις, 

δνοΧν εκλέγων τό ετερον, ή τφ άφιλοτίμφ κατασιγάζων σου τό άπλονν ή τή 

συστολή μεγαλύνων τό άφιλώτιμον έπει πώς δ διατεινόμενος τί τό τταρα- 

670 Ϋ ώσετον οοά. ώσαι τοϋ Τοίη&όαΐΣΐδ 
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ί. ΐ64ν &ήγον ούκ άγνοεΐν γραφήν | ύφέξειν {]θετίαατο αυνειδότος; το μιοΜς παί 

απαιτεΐν οίδα προβαλτ] μετά τήν είς τέλος του έργου προαγωγήν ώς μικρό- 

680 ψύχος, είχα των μικρολόγων άν&υττοφέρων και των άποκλειόντων τοΐς 

έργολάβοις άφορμάς ευπροσώπους ούκ ών τφ άπλφ τής προ δέσεως- εί γαρ 

ό τον έργου τούτον καταβαλλόμενος πόνος Ακατάβλητον εξει προ τής άπο~ 

περατωσεως τον μισ'&όν, και τοϋτό αοι τφ χρηατφ καταφαίνεται δίκαιον, 

ώρα σοι και πίϋ'φ τετρΎιμένφ καταδικάζειν ήμας έπαντλειν και μα^τάς 

685 άντί δ[δασκάλο^ν ποιεΐν, δη μηδ’ άρχήν εξειλήφαμεν μαθητείας της άγνοιας 

πλεονεκτονσης το γινωσκομενον' οτι δ* ή παίδενοις άνέαπασεν ή έμή τά 

προσόντα τούτφ πτερά, μή ϋαυμάαης· τιλλονται γάρ και κατοικιδίοις άνα- 

μιγννμεναι δρνισιν δρνεις άλλότριαι, τή έτέρων άμα πτερών εκβολή αις 
έτάχ&ησαν ανναγελάζεα·&αι ε^ιζόμεναι. 

690 40[3Θ). Τφ ηρωτοααηκρήτις, 

I. 165 Ονκ έλέον προβολή | δτι μηδ^ δλεον ^ηρώμαι ουνεϊδον προοιμιάσασ^αι, 

ουδ αν τή ιδιωτών άποχρήσασάοι φωνή, δτι μοι προς άττικιστήν καΐ 

πατέρα τών λόγων δ λόγος’ ούκ ^μελλεν δδ’ δ νυν άπολείπεα&αι χρόνος 

άνδρών άγαμων πώς γάρ άν τον κοινού διφκεΐτο ή έπισταοία καλώς σαλενο- 

695 μένων ήμων ός ^τνχεν καΐ τό ηττον έν άπασιν άποφερομένων τών όφει- 

λόντων μοίρρ κεκρίσάαι τή μείζονί' έπεί ούν δ ψυχή σώματι τοϊς εκτός τφ 

δντι μέγας καί υψηλός πολλούς τήν οήν έζαιχονμένονς πρόσληψιν εχων 

δράν έκει το καλώς σκοπούν έπεατησας δμμα οΐ παιδείας ήν μερίδα '&εάσα· 

οβαι, καΐ τφ λογισμφ τούτφ προκέκριταί σοι τών άλλων 6 ήμέτερος μα^η- 

700 της, δζεις δοΰλον καΐ τον διδάσκαλον ύποπτήοσοντα τήν ίγγύα παρά 5* άτα 

φωνήν ούδαμώς' πιστεύω γάρ καΐ τό ^αρρεΐν έ’χω τοσοντον δτι κάν τφ 

άφανεΐ νυν ή πίστις αργή ένεργΐ]σασα τφ ίκβησομένφ Ζώπνρον άποδείξει 

{. ΐβ5ν τούτον, ου Τάνταλον, [ Βαβνλοινων πολλών προκρινόμενον, ον τροχφ άεοίω 
κατατεινόμενον. 

70δ 41{40). Θεοφίλφ άσηκρήτις. 

Ει μη τφ μη ορατφ ηεριπλο,νώμαι τον νουν, τφ δρω μένω πεί'&ειν 

εμαντον εχω, α)ς ανηρ ου τών πολλών ουδέ τών ε^ αγοράς συ φιλεΐν άδό~ 

λως τους φιλονντας είδώς, ε^ιλεονν δέ και τους έχ^ραίνοντας τφ Εύκλείδον 

πεί'&ομενος νποδείγματι' ή πειΰούς δέ μου κρίσις ονχ άπλφ κατακρατεί τφ 

710 σκοπφ, ακοής δε προκαταλήψει πρώτον και συνουσίας δοκιμασία, πώς γάρ 

αν μετά την πείραν ελογιζόμην ό παιδείας ονκ άφιαταμένος, εις τι τών 

άνοικονομητων έσται κατάφωρος και πώς οΟς τφ φαινομένφ πρός εαυτόν 

εκβιάζεται τφ άφανεΐ διιοταν ό τοιούτος κριϋ-ήσεται, πώς δέ δ ών τφ 

στρεβλφ τών άλλων κανών οτρεβλονν εαυτόν δέον τφ δρϋ’φ προσέχειν μάλ- 

71δ λον εζεικαο'άήοεται; ταύτα περιστρέφων εστεργον εκ ψνχής' αγαπώ δέ και 
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νυν τούτου μή έκπεοεΐν, ώς δ τών άδηλων οίδε γνώστης '&εός. και τί σε τό 

ί. 166 παραηειοαν, ώ γενναίε, τήν χρηστήν ) μετα'&έσ'&αι προαίρεσιν και πρός τά 

δΤ αίόούς οντα και τοΐς ον κατά σέ χωρήσαι σοφόΐς ; ή καϋ* ημών ονκ οϊει 

κατ άλλων δέ τήν γλώτταν παρα&ήξαι πρός λοιδορίαν; ημάς παΐοαι λόγισαι 

720 πλέον καΐ τήν ημών διαλύειν οΐον φιλίαν, εΐπερ τφ οφ λογιστέον πατρί τήν 

εις οέ τινών ατιμίαν ή καϊ διάστασιν. ενωσον τό διαστάν, στρεπταί γάρ 

φρένες έα&^λ,ών, και πολλφ πλέον σφίγξεις ημών τον δεσμόν, καταιδέο'&ητι 

τάς ευκταίας τών κατακουόντοον φωνάς, τάς απευκταίας άποτρεπόμενος' τών 

μέν γάρ επιεικείς, δτι συνή·&ης, δτι γ^ρηστός, δτι παιδεία ονζών, τών (5ε 

72δ τραχείς, δτι Ιταμός, δτι λοίδορος, δτι πλήρης Ιού, α πρός σοφόν ρη·&ήναι 

δέον, κάν ή συνθήκη τούτων άσοφος εΐπον' εξεστί σοι λοιπόν, ώ θαυμάσιε, 

τφ έντελεΐ τής ήλικίας τοΐς έν τέλει καταλεχθέντι, & τφ άιελεΐ ποιεΐν ον 

πεφώραοαι τής ήλικίας τό τούτων απρεπές άναλογιοαμένφ καΐ νυν ταντα 

μή δράν' δηλώσει δέ τήν Αποτροπήν ή τον ζητούμενου Αποστολή. 

730 42{41), 

ι. ΐ66ν Κάν τό θεάσθαί σε τοΐς σωματικοις ) ...δφθαλμοις χήςτοΐς καρδίας φαν- 

ταζόμεθ^α βλέηειν σε τή τών άπαγγελλομένων περί σου άγαθή ννττόμβνοι φήμη, 

τό αύτό δέ και οέ περί ήμών ^χειν ηειθόμενοι, τούτο ποιεΐν έδοξα τούς 

άμφοτέρονς καλόν, γράμμασιν άλ.λήλοις άσπάζεοθαι καί τούτοις τον προ- 

735 <70ντα πόθον άλλήλοις όηλοΰν. 

43(42). *Επιφανίφ διακόνφ. 

Βραδύς ίγώ πρός τό καχακούειν διάβολων καΐ πρός τό πιστεύειν ούκ 

ευπειθής" πείρα, δέ τούτο κστορθονν έδιδάχθην, ούκ άρετή δσον ούκ άλλος 

άλίσκεο^ί πρό τής πείρας είς ταντα πρόχειρος ών' ανυπόστατα ό’ ονν καί 

740 τραγικών τινας ϊσα χορηγημάτων άνατυποϋντας ηολλάκις θ^εασάμενος πλά¬ 

σματα τήν μετά ταντα πρώτον σνναπαχθ’εις Αλήθειαν έπιγνονς’ δθεν ή τής 

κινήσεως αίτια τούτων εζήτονν, καΐ ζητών έμαντόν ούχ ετερον ενρισκον 

ί. 167 αΐηον' ώτα γάρ επικλινών τοΐς έθέλονσι λέγειν, πολλούς επει\οα και τά ονκ 

όντα κα^υποκρίνεοθαι. αποφράττειν ονν έκείνοις τήν είσοδον δψέ διαγνούς, 

745 αδιεζόδευτον τήν είτε αλήθειαν εϊτε νπόκρισιν έποιησάμην αυτών καν ονκ 

απαθή με ή ψνσις εα όι* δλου ή αοθενής τό πρός τί ταύτα είπεΐν άναλογίσα- 

οθαι αυτός ικανός, ε^ετασιι^ς δστω τών λεγομένων θεός ώς πολλών εκείνα 

λέγειν εχόντων, δτι άμνήμων, δτι αχάριστος, δη παραλογιστής καί τά τήν 

ψυχήν αύτήν δάκνοντα, δη υβριστής, οτι λ,οίδορος, ούχ νπέθηκα έμόν ονς, 

750 τί διανοούμενος, οτι παιδεντήν, οδηγόν τού καλού, πορισμών βίου προφά- 

731 ροδί οωματικοΐς, ονκ έστι ? 
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οιων ενρετήν, 6 αμνημοσύνης, αχαριστίας, παραλογισμοΰ, ύβρεως, λοιδο¬ 

ρίας διώκων, ονκ άνηρ ά)'α&ός' ά/α·&ον γάρ και τούς πάντη κακ,ονς 

μνσάττεσϋαι, πονηρού όέ και τούς πάντη καλούς άποατρέφεαΰαι' και πώς 

754 αν ό δόξαν εχων τού άγαϋον την μετάπτωαιν εσχε τούτου ραδίαν, ώς απο- 

ί. ΐ67ν τραπήναι προς τά και τφ φύσει κακφ παραφυλαττόμενα ; ταντα φρονών | ον 

περιειχόμην τέως εκείνοΐς' δτε δέ σννιοτάν τούς λόγους εγνων την πείραν 

και κακώσεως εγκλήματι περιέπεσον και στάσεως αίτιος ονκ ειρήνης, 

ονδ* αγχόνης αποτρόπαιος άλλ’ ύπαίτιος, και φονεύς ον σφζων ήκουσα παρά 

σοϋ τού σω'&έντος, τον μή παρ" άλλον, παρά σαυτοΰ δέ γνώναι τό άλη'θ-ές 

760 εχοντος, καΐ τήν άλή'&ειαν πεδηϋεΐααν ειδον ώσπερ άνδράποδον, ειδότι λέγω 

έπΙ τής διαλέξεως, τότε μου αννέχεε τόν νονν και ήλλοίωσεν ή των πραγμά¬ 

των προς τούς λόγους διαφορά και λνπεΐα^αι μέν κατέπεισεν επί σοί, λόγους 

δέ παρέπεισεν ούδαμώς κατά σον βάλλειν κακώσεως ή δσονς προβάλλομεν 

άχϋόμενοι φανερώς, κάν πολλοί τάς σάς έπλήρωσαν άκοάς, ούκ εικότα με 

765 λέγειν άλλ^ έπιλήψιμα. πσρήρε δ’ δμως την τότε λύπην ή έναγχος προς έμέ 

σον άπολογία ώς άπό μελέτης δημιονργη^εΧαα τινός τό επαινετόν έχουοα' 

'δεόν γάρ εΙπών είδέναι πάντα, άν&ρώπονς δέ μή κατά καιρόν λέγειν 

ί. 168 πολλά I δέδωκας ήμΐν άφορμήν Ιννοεΐν τούτφ σέ μάλλον ή έκείνοις προσέ- 

χοντα ώς άγος τούς περί ήμών άποστρέφεαΰαι λόγους, έχοντας ονδέν άλη- 

770 Ό’ές. εΐ μέν ούν άλλοιος γέγονας, δτου χάριν εΙπέ' εΐ δί* οίος ής μένεις καί 

ννν, πεισον ταύτα καί τούς άλλους φρονεΖν καί μετά των άλλων καί τόν 

σοι καί ήμΐν δέ πο^ούμενον φιλώ γάρ κάν μιαώμαι τούτον, τόν κύριον 

κανατρίσιον ούκ εΙρωνευόμενος δέ τό πο'&εΐν προσέύηκα τούτον, άΑλ’ άλη- 

■&·εύων. μηδ' είς τούτο περιγραφάτωοαν οί τά ίμά περιγράφοντες την έκεΐ- 

775 '&εν τοΐς τοιούτοις ού δεδοικότες ποινήν δτι γάρ άλη&εύω τό κατ' άρχάς 

μοι δηλοΐ προταχΰέν, δτι έργφ πέπεισμαι κυήματα πολλών είναι ζσ τό 

ζοίοΰτο μίσος αύτφ προσενσπείραντα, τά έξ άμάξης κατ' αυτού, τό δή λεγό¬ 

μενον, άλλ' ον τά λύπης ημάς επιφημιζόντων λ,αλεΐν φάντασμα γάρ οίκεϊον 

779 ούκ άν άπέτεκε χρόνιαν καί 0εΐ'σο;^οίόί' οντω νόσημα τό τής μνηοικακίας 

ί. ΐ68ν φημί, ει μη τφ | πιστεύηται τό περιφερόμενον γυναίκα τεκεΐν Αιθίοπα, 

μίξιν ον γνούσαν ΑΙϋίοπος ούτε είδος ονσαν τοιούτον, μόνη δέ κατά συνου¬ 

σίαν άνατνπώσει Αΐ'&ίοπος. ή πειϋώ δέ σοΙ τις; τοΰτο μέν επφδή λογιών 

ιερών, καν εκείνος αετός ών ον δεΐται προς τό Γπτασί^αι διδαχής, δειχαι 

δ' δμως ώς οι νοοούντες ιατροί ϋεοαπείας ετέρων, δλως τάς άκοάς ϋπο- 

785 σγ^ών τοις τό μίσος ήμών επανξήσασιν, τούτο δέ ίκετείρ καί γονάτων κλί- 

σει' επαγωγά γάρ ταύτα καί προς σωτ^ρα γινόμενα και ευεργέτην ονκ 

άπρεπή, εΐ δ' άποκέκλεισται ήμΐν άπαξ ή τούτον ·&ύρα, έν γονν τούτο τφ 

ποτέ διδασκάλφ πειϋόμενος ποίηοον' άπαλλάγηϋι τής προς ημάς έχϋ-ρας 

αυτός καί τοιούτονς νπονόει περί οέ, οιους ήδεις τό απ’ άρχής' άπαλΛαγήση 

790 δέ μήτε τοΐς έτι μέλλουσι πλάττεσϋ^αι νπέγ^ων τό ονς. μέλλησις γάρ τοΐς προς 
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ταύτα ραδίοις ουδεμία, καί τά εν οϊς προελήφΰης άποπεμπόμενος, ον είπες 

ί. 169 ^εόν την αυτών άλη&ή μή ονσαν πλάσιν ειδότα πιστενων [ καί ήμΐν τούτο 

πάντως Ικανόν έσται καν ετέροις ...ις τιμάσ&αι δίκαιον ήν συνεισενεγκάντων 

τι προς χήν ύμετέραν τιμήν εΓπερ ού μεμφοιμε'&α τούτο λεγοντες, ως η τοΰ 

795 άρχιμαγείρον τον Φαραώ γυνή, ή περιβολή και κα&είρξει ποδοκάκκης χρο- 

ΐ νία πρόξενος είναι τής Ιωσήφ έλεγε βασιλείας. 

44[43). Τφ κανστριαίφ. 

Πείϋ·ειν ο των πολλών βιάζεται λόγος εΙοηγήσεσιν εϊξαντα πολλών 

ούδαμώς καί την τής γραφής πρεσβείαν άπώαασϋ·αί. έκείναις μέν ονν ονκ 

800 εϊξαι, αυτή ή πείρα διδάσκαλος- πλήν ούκ αν άνί;ρ ευσεβής καί τιμάν οϊς 

ποιεί #εόν είδώς άνεπίστροφον έσχεν οντω τήν γνώμην, μεσιτείας κατα- 

κονοας τιολνχρονίον καί ενπειϋ^ούς· εξάπτει γάρ αύτη καί πρός δργήν ερε- 

■άίζει πολλάκις ονκ έπιτηδείως προοαγομένη, ούδέ κατά καιρόν πρός όέ 

τούς άτιμάσειν ύπειληφότας και τήν γραφήν σννιδεΐν ού δύναοΰ-αι καί τήν 

805 των βαρβάρων εΑε^ον πρός τούτο άποτροπήν, οΐ τάλλα βαρείς ήμΐν δντες 

ί. ΐ69ν καί I άσπονδοι, έ'νσπονδοι ταύτη καί ήμεροι γίνονται, καί οϋς δρώντες καί 

τήν διά γλώττης ούχ εΐλομεν ηροϊέντες φωνήν, ϊλξειν δλίγαις πρός έαντούς 

* ήδυνήΌ-ημεν ουλλαβαΐς- λόγφ γονν τετιμημένος καί λόγον ών ύπηρέτης καί 

τούς λόγους πρεαβεύων, Γόε μέν τήν γραφήν, κατά'άου δέ τήν δργήν, ού τάί 

810 ψευδείς έκείνας λιτάς, άς δ έξω λόγος τού Αιός φησί ΰνγατέρας, άλλ’ αύτάς 

σοι τάς τον σωτηρίου πά'άονς ήμέρας έηιφέρεται Ικέτιδας ή γραφή, άς 

αιδεο&είς, είδ’ δτι ών εύχη τήν έφεσιν κομιή' έπεί καί τά πάντα χρηστός 

καί όρ^ώς βιών κ&ν τό πάχος έν τισιν έηιηροαϋ^ή τού δεσμού, μικρός χρό- 

I νος καί ή μήτηρ ήμάς ύποδέξεται γή, ούκ οϊδα εΐ δψομένονς άλλήλους εκεί, 

815 κάν <5 ύπό σελήνην οντος κόσμος καί ή βραχεία τον άέρος τούτον ολκή σννο- 

μιλονντας άλλ.ήλονς έξονσιν, εί καί ή κάτω τάξις ήμάς ελαττοΐ' παρανάλωμα 

ι. 170 τό τήν όιάστασιν ποίησαν γενέσϋω πνρός τή μνήμη τοΰ εκεΐ|??εν πνρός- 

μέγας 6 ϋ·εός καί πατήρ, μικρά καί ούδέν των άν&ρώπων ή φύσις- ό ταύ- 

την καταλλάξας νυν πρός εκείνον, πεισάτω μεγάλου καί μικρού μή ηοιεΐσϋαι 

820 παρά^εσιν τή πρός εκείνον ενασχόλ.φ φαντασία τού νού. 

45{44). Θεοδοσίφ μοναχφ. 

Έλνηησεν ήμάς άλλ’ ούκ εύφρανε τό γράμμα ιό σόν' είχε μέν γάρ τι 

καί ενφραΐνον, νγιείαν τήν σήν καί χρηστού βίου διαγωγήν ώς όηλοΰν, πλέον 

δέ τό λυπούν επεφέρετο κα-&’ δ άσ^-ενεΐς άπήλεγχεν όντας ήμάς πρός τήν άπο- 

825 τιεράτωσιν τούτον σνμβαλεΐν ούδέν έχοντας. εδό-&η μέν ονν, τιμιώτατε, τά 

793 ...ίτ νβΓόιιηι V νεί VI Ηίΐ, 
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των άλλων οίς έπέσταλται γράμματα καΐ λόγοι προσετέϋηοαν αυτοΧς προς 

ήμών παρακλήσεως· ονκ είχε δέ τι εναργές ή απολογία δι ον τ^ν εις εργσν 

προαγωγήν καταλαβεΐν έξιοχνοαμεν αγάπην μέν ονν αυτφ ζεονσαν προς 

την ΰμετέραν άγιωούνην και προς την έκπληρωσιν τον ζητονμένον προ^ν~ 

830 μίαν εγνων πολλήν και λύπην (5ί“ δ ή τούτον έ'κβααις ονκ ^ν ευχερής" όλλ 

ί. ΐ70ν δτι των ννν πραγμάΙτων ή δυσκολία ταντα ποιεί, τον νουν έπι τόδ’ έπιστή- 

σας ικανός εΐ κρίνων δρ&ως έκμα'&εΐν' δτι δέ προφάσεως ευρισκόμενης 

τίνος καΐ εις εργον εκβήαεχαι τό αίτούμενον τή προς σέ στοργή και τή ^’ΰν 

προϋ'ύμφ γνώμη τούτων έξείκασα" ή παρ’ ήμών όέ εν ια&ι, γλυκύτατε, καϋ^ 

835 εκάστην προς αυτούς ύπόμνησις άπαράλειπτος εαται. 

46{45). Δαμιανφ απαϋ'αροκαν&ιδάτφ, 

’Έκαμον, λογιότατε, λόγους ύπέχων πολλοΐς, άγνοοΰσιν εν κρίσει τούς 

λόγους οΙκονομεΧν' βάλλεσ&αι γονν τά πρώτα δόξας καιρίως, τή άπειρίΐ} τάς 

βολάς ούκ άποκρονόμενος, τή συνέχει μετά ταντα τών βελών άφίσει δτον 

840 χάριν δγνων βαδίως τιτρώσκεσ^αι. και γνούς άντεχειν δπει^ον ίμαντδν 

οίτινες εΙεν οΐ βάλλοντες άναλογιζόμένος" καΐ έγένετό πως ίμοί διδάσκαλος 

ή σννή&εια" δτε δέ ή πλεΐων πεΧρα και τούς ούχ οΐονς φμην τοιούτονς 

άπέδειξεν, έπΙ τήν προτέραν άπορίαν μετήλ·&ον τφ λογισμφ καΐ πως τούς 

ι. 171 πάντας πέπεικε τό άνώμαλον τού καιρού έξηκρίβουν ^ν ώσπερ φρονεΧν | ώς 

845 διαφοράν ονδεμίαν δραν σοφού πρδς δσοφον ή Ινδόξου πρός αδοξον μήποτε 

γοΰν καλώς ίξειληφέναι σκοπώ τινας τό τού Μίλητος Ιν οίς τοΧος γάρ τε νόος 

ΙστΙν έπιχ'&ονίων άνΰ'ρώπων, ^λεξεν, οΐον ίπ’ ήμαρ δγηαιν ό κατ' ΙκεΧνον 

πατήρ άνδρών τε ·&εών τε, δ καταστρέφειν άλλης δν διανοίας είς τό τοιούτον 

είναι τών άνΰ'ρώπων τον νούν, όποΧον αν ή τό κατάστημα τού άέρος, πολλούς 

850 τών μεγάλων παρέπεισεν. ήμεΧς μέν οΰν μάρτυρα τήν άλήΰειαν προβαλλόμε¬ 

νοι λέγομεν ώς ύοτερούμεν ονδέν ών εις μαΰητάς δεΧ ποιεΧν, καν τε τών 

ενγνωμόνων, καν τε τών μή τοιούτων ό μαΰητενόμενος ή' άλλ' ήμιν τό άπα- 

ράδεκτον τών μαΰημάτων άναφερόμενον, παρά μέν τών άπαιδεύτων σνγγι- 

γνώσκομεν, παρά τών πεπαιδευμένων δέ και λίαν άσχάλλωμεν, δέον καΐ 

855 φύσιν καΐ επιμέλειαν και χρόνον όράν. οΐ δέ τό δώροις άξίοις φιλοτιμεΧ- 

σΰαι τούς διδασκάλους άφέμενοι, ή παρακλήσεις προαάγειν δσοι πρός ίκεΐνο 

{. ΐ7ΐν επαπορονσιν, επ' αιτίας άκαίρους τρέπονται \ καί ουδέ δτι έγκαλούαιν επί- 

στανταί" κριτήν ούν ούχ ετερο»* ή σέ καΰίοτημι τών εμών, επεί καί λόγφ 

και βίου δόξη κοσμή" ελπίσι ποίαις τραφήοομαι, ετνους καί ταριχευτού 

860 Καλλισΰένειον ή άλώνητον παρά τοιούτου δεξάμενος δωρεάν εις τών επί 

831 έπι τόδ’ Ιεοίίο ΐηοεΓί& 832 εΐ οοά. εΙ Τοηι&άειϊίΐδ 843 έπΙ: έπύ οοά- 

859 βίου ; βίφ 

29 - 10 - 1957 
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ριτιός κειμένων, άλλ’ ούχΙ διδάσκαλος νομισϋείς ; παρά προαίρεσιν ταντά 

^μοι. ό τούς λογισμούς εξετάζων οίδεν ΰεός, εΐρηταί" πλήν τό μικρόν και τό 

μέγα τή προ&έαει τον όιδόντος σταΰμίζεται· καί τήν αναίδειας κριτον τοιού¬ 

του τνχόντες γραφήν φευξόμεΰα. επανόρΰον τοιγαροϋν τό ακάζον ώι- επι- 

865 ατασαί συνειδός και εϊ τι γωλεϋον συνορας ήμΧν δρΰωΰήοεχαι. 

47{46). 

Μέχρι μέν ελπίς υπήρχε προσ?.ήψεως μείζονος ή καΰ' ημάς, φορητόν 

ήμΐν ήν ταντης άποτνγχάνονσιν, ούδέν εχουσι προοράν ή τό ανάξιον ον 

869 πενίαν, αυτή γάρ ύψούν ώφειλε μάλλον, ύπερ, ει και κοινοί, τών χειμαζο- 

ί. 173 μένων δέ χάριν ή τών κατ' ονρον φερομένων | οι λιμένες καΰίοτανταΓ ον 

μεσιτείας έρημίαν, προεγνώσμεΰα γάρ εί καί μέσον λειμώνας^ ατερπεις^εφά- 

νημεν μένοντες" μέχρι μέν σύν περί μεγάλων ήν ή ελπίς, ην γαρ τφ τών 

έξώρων άπό γραμμής δ λέγεται γνώναί σε πλέον ϊχειν δσφ -καί ηλεΐων ή 

Ισχύς καί ή τών λόγων οικονομία κριτικωτέρα, φορητη πως ήν ώς έφημεν 

875 ή άποτνχία" και νέφει γάρ συγκαλνπτόμενος ήλιος τάς άκτΐνας ούκ Ιξαπλοΐ" 

νέφος όέ τών άκχίνων τών σών, τών κατ' εμέ δυστυχών τό άνάξιον δτε 

δέ τοΰιο γνόντες ήρήμεΰα τοιαντα αΐτειν, δ μικραις άψορμαΧς καί τινες τών 

ήμιν μαΰητενομένων αΐτήσαντες έτνχον καί τήν κάτω γβραν τούτοις έγειν 

ηαρακαλέοαντες οΐ τήν ανω τφ διδάσκειν τέως έπέχοντες, ύπερΰέσεις έωρώ- 

880 μεν και άναβολάς, καί ανώμαλος ήμιν και αυτή δέδεικται ή δδος καί τι 

πρόοαντες εχουσα, αιματι μέν, τό τον λόγον, οτένειν διέγνων, ΐν’ οντω τό 

πάΰος γένηται όηλον, κινεΐν 0* αύτόν άφ' ΐερας, δ έσχατης βοηΰείας λέγε¬ 

ι, ιτ^νχαι κίνησις, ΐν' είς έλεον \ έκκαλέσωμαι' μέγα κακόν άνήρ ίπίφΰονος, 

δέσποτα, έξ έτέρον γάρ ποιήσομαι τό ηροοίμιον εΐ δέ καί τό γείτων είναι, 

885 φηοίν ό σοφός εκείνος, κεκλήρωται, άπαραίτητον τό δυστύχημα καί ΰανάτρ^ 

μόλις πανοόμενον δεινόν δέ καί βάακανον τον τών γειτόνοον όφΰαλμόν. ή 

παροιμία φησί. τούτου περιπαρείς ούκ οϊδ' δπως ^γό^ ταΐς άκάνΰαις, παρά 

βραχύ παρφκησε τφ ή ψυχή μου" τούς γάρ ποτέ τον έμον εσΰιοντας 

άρτον, ψιλοτηαίαις προπόσεσι μεγαλννων ούκ ώκνησε διεγεΐραι πζερνιομον 

890 επ' εμέ" καί ήν άν οίστόν ει πρός εαυτόν αυτούς επεσπάσατο μόνον νυν δέ 

καΐ τής οικείας γωρίσας διατριβής, πρός ετέραν χωρήσαι κατέπεισε, φϋονή- 

σας και όια τούτο εκκόψας τήν εμού καί τού τής σχολής εκείνης κρατονντος 

αδελφικήν στοργήν καί ομόνοιαν, καί ονς ον διίστα μιάς ημέρας διάστημά, 

τριών ετών όίεσΐ7;σε φϋόνος περίοδον και ονδε μέχρι τούτου το κακόν έστη- 

895 αεν, άλλα καί οικίαν έξ οικίας άμείβειν παρεγγυάν ονκ αίδεΐται τους εαυ- 

ί. 173 τον, I καί ώς ει τινας τον Προμέρον κύνας επαφεΰέντας περιτρέχειν καί 

863 τοιούτον κριτοΰ 882 ο ος οοά. 889 μεγαλύνειν οοΟ. 893 διάστημα 

ίη 1113Γ§· τούτων : χοντοΐζ 9 
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καϋυλακτεΐν ήμών και ννν μεν τονς εμονς αηοοηαν φοιτητάς δτε καιρόν 

ενροιεν καΐ προαοικειονν τί] εκείνον οχολγ], ννν δέ τονς επαίρειν τά ήΐ^^- 

τερα φιλίως ε&έλοντας ουνή'&εις η και τονς άκοη προκατειλημμένους έπιστο- 

900 μίζειν και πεί&ειν άμοναοτέρους είναι Αειβηδρίοίν ημάς, τί τοντο βουλό- 

μενοι; πάντας εγ^ειν νφ" έαυτονς εϊ πον τύχοι τις αυτών έκπαιδενειν ^έλων 

τινά’ άΑλ’ ονδέ τούτο πράττειν ^««5/ασί τό της ημέρας εκείνης απαραλόγι- 

στον, εχΰρους τους φίλους καταναγκάζειν ποιεΐν και τής τον γαίρειν αντής 

προσφωνήσεως τή λύμη τούτων νοσεΐν, ώσπερ και άλλους βονλόμενοΐ' και 

905 δέδοικα μή και τά αά χρηστά σπλάγχνα κατ’ εμοΰ λάϋρα πως ώς μή δια- 

γνωσ'&ήναί ουτοι σννέκλεισαν, έξ ων και τέρψιν αντοΐς οϋ μικράν προαον- 

σαν όρώ, τής ά7τοτϋ;^ισς ήμών ενεκεν. και διαβολής εγενόμην κατήκοος 

{. ΐ73ν γβές ) προς τον Ιμόν διδάσκαλον καΐ πατέρα, και φεν του άνημέρου τρόπον 

καΐ άπηνονς, δν καΐ τά τρία τών Στησιχόρου κατεηήδον ίφ* άπαντας 

910 άγνοειν, δν καρκίνον δίκην είς τούπίσω βαδίζειν καΐ τφ ^δομένφ επΙ ιά 

Μανδροβούλον γωρεΧν ελεγον, έφ^ έτερον ουτοι πανουργίας είδος μετήλ^ον 

καΐ διαβολήν έπλάοαντο κατ* άνέλρώπον, δς άγκυρα τών έμών δδννών 

ηατρικοις έγένετο απλάγχνοις καί διδασκάλους αυτόν κατετόλμηοαν λιέγειν 

ήμάς, τούς τής αϋτοΰ διδασκαλίας καταπολανσαντας' είτα και σποράδην ονΑ- 

915 λέξαι λόγους κατεφληνάφονν πρδς άρμογήν κανόνος ένός, δν άπόδειξιν φμην 

έγώ διεστραμμένης γραφής άγνοών τδ μελετηΰέν, τών πολλών κανόνων καΐ 

έπιστολών ήκριβωμένων καΐ λόγων εντέχνων γενόμενον τέκτονα καΐ προ τον 

ήμάς κάΙ τούς τοντο παλαμησαμένους είς φως προελ.'&ειν' πώς δέ τοντο 

919 έτνρευσαν, του ή-θονς αυτού τό άποίκιλον βλέηοντες καΐ άηόνηρον, ος τρόπψ 

ί. 174 χρηστιφ πάντων | ήττααϋ'αι βούλεται, μόνον ϊνα τό παρ" αϋτοϋ είτε λεγόμΒ'· 

νον, είτε γραφόμενον μή τοΐς οίκείοις λογιομοΐς, αλλά καΐ τοΐς έτέρων 

βέβαιον ή και πάγιον καΐ οντος μέν ό τρόπος, αιτία δέ δτι φέρειν ονκ 

εΐχον την αντοΰ προς εμέ στοργήν και κηδεμονίαν, ϊνα καν οντω και τής 

αυτού με στερήσωοι συνδνάαεως. άΑΑ’ είς μάτην αντοΐς ή τοιαντη κατε- 

925 σκενασται μηχανή' δός ονν τήν παρά σου, δέσποτα, δικαίρ. κρίσει ροτιήν 

και τών άγε?.αίων και πολΛών τφ πλή^ει άπαλλάξας ήμάς, καν τοΐς οίκείοις 

ένταξαι μαύ-ηταΐς- ανιαρόν γάρ εί προσοικείωνται μέν ουτοι δί’ άλλων, έγώ 

δέ πάλαι προσφκειωμένος άποπεμφΰήσομαι. 

4Θ{47). ΕνσταΌ'ίφ πρωτοσπα'ΰ'αρίφ. 

930 ^Υπέρ τήν ήμετέραν έστιν τούτο άσϋ·ένειαν, άνδρα βασιλΜοις αϋλαΐς 

άναστρεφόμενον και άξιώμασιν άποαεμνννοντα τό πολιτικόν, ενγενή τε και 

τον τρόπον μετά τον γένους, είς τοσοντο ταπεινώσεως κατιέναι, ώς σ^ικρυ- 

ί. ΐ74ν νειν, εί τά κόσμου βλέποι τις εαυτόν, | προς τούς βραχείς ήμάς φοιτώντα και 

αφανείς, πάντως δέ τών ίλεφ φιλουμένων είς όόν και αυτός δ χρηστός ήμών 

935 φϋως και άδολώτατος, κατ’ εκείνους, ον κατά τονς αγοραίους συμβάλλειν 
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εγνως, ώς ονχ έαυτφ προσεπιτρίψοιτο μώμον 6 ενγενής, ή δ&εν αι τής ψυχής 

έντίκτονται β?.άβαι· ον γάρ ονχ οντω φρονών επεδήμεις ήμΐν, έ'βον δέ μάλ¬ 

λον ήμάς είς ονδέν, παρατρέχων ώς Σιφνίονς ή Μαρωνίτας. 

49{48). ^Ιωάννη. 
940 "Έως μέν ή τών Παφλαγόνων μέχρι λόγων επιθυμία προοήν, ψευδή 

πως φμην είναι τήν περί ταντης ομιλίαν, ώς οοι συνήθη καΐ σύντροφον 

σννακμάοαν γάρ έώρων εν οοϊ το ψεύδος πολλοΐς προτερον παιδευτείς και 

ούκ ήλπιζον απλή προσβολή ρημάτων σε προς τό άληϋές δράν, οπότε και 

σπονδάζοντι μόγις τούτο προσεξευρίσκετο· ψευδή δέ τούτην ύπονοών καΐ 

945 λόγων γαριένχων ένεκα καί ψυχαγωγίας προβαλλομενην σοι, απαθώς την 

ί. 175 περί \ ταντης ύπόμνησιν έφερον ού βασανίζων τό περισπούδαστον τον σκο¬ 

πού· άέρος δέ πάντως ύπελάμβανον άπολανσαντα καθαρού καΐ τέρψεων 

ήρινών έμφορηβέντα και ναμάτων άβολώτων καΐ άπορρντων ύπερτρνφή- 

οαντα καΐ χώροις κρνεροΐς καΐ ΰγιεινοΐς έπιδεδημηκότα καί τοντοις ένδια- 

950 τρίψαντα, πάλιν προς τούς σννήβεις χωρήσαι τήν άπ’ αύτών άποδημίαν ού 

πεποιηκότα μακράν ήνίκα δέ τών τέως ύπονοονμένων ψευδών άλη^ής ή 

έκβασις άπηγγέλλετο καί δσα πρός τήν Ηοδον εγίνεχο ονντελή, προπεμπτη¬ 

ρίων τε καΐ έξιτηρίων παρά τον τά πατρός άποσώζοντος λόγων προσήγετο 

δέησις, ώς ούκ αύ&ις άποληψομένονς, φηοί, τον ύμέτερον Ίωάννην άδήλων 

955 δντων τών έν ήμΐν, πώς διεχέ'βημεν οϊει τή ηικρφ τούτων άπαγγελιρ. καί 

λυπηρή; ϊνα δέ τι καΐ τών έπισυμβάντων προσ-άώ τή γραφή, άκαιρία σου 

ΐ. πδν πρώτον | κατε/ί^ώσκετο, μή καιρφ τό δρώμενον έπιτρέψαντος' ποιος γαρ 

και εϊποις καιρός, δτε καί τούς σώμα εύρωστον καί ον κατεσκλί^κός έχοντας 

κακώς ή τών ήλιακών άκτίνων διακαής έπιβολή διαχιΌ-ησιν; εϊτα λογισμού 

960 δοκιμασία προσετί&ετο ακριτος' πώς ;^άρ εχοις και λέγειν κεκριμένφ τοντο 

ποιεΐν λογισμω, μήτε πατέρα βλέπειν μέλλων έκεΐ και τήν μητέρα μόνην 

άφείς, ήν ό σός κατέπεισε πό'άος τά οικεία κστσλιπεΐν, δί ονς άν τις και 

πελίάγονς μακρον και αποδημίας κατατολμησειε χαλεπής ; προς δε και τών 

εκβησομένων τό άμελέτητον κατηγόρητο' ποια γάρ ψήσεις μελέτη τοντο 

965 ποιεΐν; εί γάρ τέρψις τοΐς οίκείοις τούς ομογενείς ζώντας βλεπειν και 

υγιείς, αηδία καί λύπη πολλή τό κλινήρεις και πρός δσίαν ετοίμους δράν 

εί ονν αυτός βίου λείψανον ών και τφ “Α0η, οοον άνθρωποι κρίνονσι, 

ί. 176 κατηγγνημένος, πρός εκείνους πώς απάραι διενο\ησαι, λνπηοειν, ονκ ενφρα- 

νεΐν τούτους είδώς ; πρός ονν τό ταύτα σκοπεΐν τό τής μέμψεως έπίβλημά οοι 

970 προστε^ειτσι· άλλ’ επει παρά πολύ τών τ^^ετερων εννοιών τό οόν κατεκρά- 

τησεν έπεννόημα καί άμείνω τά τών Παφλαγόνων εκρίβη σοι, πείραν εχον- 

936 ή Οοϊ. Α.2 952 ονντελεϊ οοά. ονντελή Τοίη&ά&Ιζίδ 953 ?.όγον οοά. λόγων 

Τοιηαά&ΐείδ 
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τεί τής σής αρετής ονκ ά&εει τό τοιοντον εκρίναμέν πως εκνίκημα' ου γάρ 

άν ύπεκδραμον τοσοντων φραγμούς διαβάσεων, προς ουδεμίαν τούτων αΑΑά 

προς ήν εκρινας αυτός πάντως έτράπετο, προς ευχήν δε μάλλον προς τό σοί 

975 κριί^έν τάς μέμψεις άφέμενοι διανέστημεν' εΐη αοι, ώ βέλτιστε, των ήμετέ- 

ρων οδυνών εύοϋεν'ες ηαρηγόρημα και τό τής δδον παραδραμεΐν άλνπως 

διάστημα καΐ τούς οικείους, οϋς ό '&εός ετι τφ βίφ μένειν ευδόκησε, χαί- 

ροντα βλέψαι και α·&ένοντα, καί ει τών κατ’ εμέ αμαρτωλών είσακούοιτο 

979 δέησις, πάλιν άποδούείης ήμίν' ει δ’ ο πάντας ανάγκη παύεΐν σνμβαίη^ 

ί. ΐ76ν γενοιτο μετ ευδοξίας και χρηστόν τούτο συμβήναι | βίου' προς τον οντω 

γάρ κρίναντα ζνγομαχεΐν ονδεις λογισμού κύριος ών Ιϋ^ελήσειεν. 

ό0[49), Νικολάτρ ΗΟΌβοναλειαίτ^ ααϊ απενοφύλαχι τής Νέας. 

Δνσαπάλλακτος ή κακία και ή έπΙ τό κρεΐττον βραδειά πως μεταβολή· 

ευμετάβλητος και ού μόνιμος ή έπ' άγαϋ^φ ξοπή' ταχεία δέ πως ή έπΙ τά | 

985 αίοχίω δρμή' άλλ* ούτε χαύτης ούτε έκείνης ^ρ,δίαν τις τήν μετάπτωσιν εχει, 

ήνίκα μή διάκειται κατά χαύτας, άλλ’ Ιν ίξει τούτων γεγένηται, κάν ώς 

ϊπ\ παν τήν άπό τών καλών έπΙ οϋτως ούκ ^χοντα τήν μεχάβασιν βλεπω- 

μεν. έπε\ ούν ού τής τών πολλών μοίρας αύτός έφάνης τής τών δλίγων δέ, κ 

ένα βελτίω Ό'έμενος τόν τό ϋ’έλημα Κυρίου ποιεΐν έλόμενον ή μνρίονς τό '■ ί 

990 καλόν άποτρεπομένους, άγάμενοι χής άρειής σου τό ύψηλόν ώς ήντη&έντες 

τό παραμεΐναν ήμΐν τής άγάπης ίμπόρευμα δείξομεν οί βραχείς ήμεΐς καΐ 

δλίγωροΐ' ού γάρ τό ταύτης δλον άποσώζεσΰ'αι πυρ άσΰ^ενείρ νοός ήλπίζομεν 
παρά σοί. | 

Γ. ΐΐ7 51{50). Μιχαήλ μαΐστορι. 

995 Ύπεστειλάμην άν τήν γραφήν, εΐ φανεράν δράν και διωμολογημένην 

ειχον την εχ·&·ραν, μάλλον δε ει καΐ λείψαΐ’ον, άλλ’ ονκ αυτό τής εταιρίας 

ήτις ποτέ ήν εν ήμιν τό πλήρες ώσπερ άποσωζόμενον έβλεπον τό γάρ οντω 

κατακερματιο'&εν, ιύς το λειπόμενον εις τοσοϋτο χωρήσαι μικρόν τής εις τά 

λεπτά κατατομής αιτίαν ον φαινομένην έχονσης, αφορμήν έδίδον τό ταντηνι 

1000 τήν πρό&εσιν επίσ;^εΓν· επεί δέ και στέργειν καΐ τών τής στοργής ονκ άπο- 

λείπεσβ-αι καλών προσέτι διισχνρίζεοϋ·αι, ού παραιτήσασϋ^αι διέγνων ταντην < 

δείξει γαρ άν το πέρας, εϊπερ έπι παντός τούτο βούλεται πράγματος, εϊτ’έλ,εν- 

'&έρα, εϊτ άνελεύϋ’ερος υμών ή φιλία' πρώτον μέν οϋν έρήσααϋ^αι βούλομαι 

φιλικώς, ει δ ούν, άλλΑ λογικώς, έστί τις φίλων, τά φιλονντα δέ μή δει~ 

1005 κννς, και ποϋ·εν αν γνωο'&είη τής φιλίας τό καϋ^αρόν' ει ^'άρ τό κοινωνικόν 

άρχή φιλίας, άλλ’ ού τό άμικτον, οημειον όέ ή διαμονή ή και τό τό αυτό τους 

ί. ΐ77ν αγαπώντας φρονεΐν, άρα καΐ διαστάαεως αρχή τό αμιγές | και ασύμβατον, 

1001 διιοχνριζεαΟε... εγνίο οοά. διιαχνρίζΒσ'&αι.,. εγνων Τοπίβ,άειίίίβ 
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και αημεΐον τό μή ταντά φρονεΐν και τό χής άγάπης ονκ εμμονον; ού γάρ 

απόσχααις, εκεί καΐ διάλυαις' και ον διάλ,νσις, εκεί και στάσεως αίτιον, ον 

1010 δέ στάσεως αίτιον, έκεΐ τής δμονοίας ονχ οραται ισχύς, δπον δέ τής δμο- 

νοίας άπερράγη τό ισχυρόν, πώς ού διάστασις εκεί και φιλίας διάζενξις 

και μίσος, ώσπερ τι τειχίον τό ταύτης διειργον ένωτικόν, δπερ οϊμοι τει- 

χίον τού μεγάλου χάσματος εκείνον προσημαίνει τό φοβερόν, δ τους ώδε 

κατ’ εμέ παρεκκλίνοντας τών βαδίζειν επ’ εύΰείας ελομένων έξείργεί' πολλά 

1015 μέν ούν εστι τά τήν άν&ρωπίνην φύοιν οίκειονσ&αι χαρακτηρίζοντα τφ 

·β·εφ, ή δέ προς τους πλησίον και άλλήλονς αγάπη τών άλ,λων άμέσως τούτφ 

προσοικειοΐ, δτι και τών άλλων αίδημονεστέρα και βασιλικωτέρα πλήρωμά τε 

οναα νόμου, και δλον αύτόν και προφήτας έκκρεμανννμένονς αυτής εχονσα. 

ί. 178 όπως δέ στέργειν έχρήν, αυτός | δηλοΐ τφ νομικφ έρομένφ είπών δ Χρι~ 

1020 στός, αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς ίαντόν, άλλον εαυτόν είσηγούμενος 

τούτον, δ και τοΐς ^ξω διορισ&έν εϋρηταΐ' έχεις ούν όεΐξαι, καλέ Μιχαήλ, 

έαυτόν μισονντά τινα ή έηιβουλεύοντα ή κακού τίνος δντα παραίτιον; ού 

φαίνη μοι τούτο ειπεΐν, εΐ μή τούς δαιμονώντας λέγοις ή τούς έξεστηκότας 

οΐ καΐ κατά κρημνών ίαντούς ώϋΌύσι και πρός πύρ έπιρρίπτουσι καΐ τοΐς 

1025 φίλοις κατεπεμβαίνονσιν, ει κηδομένονς '&εάσοιντο, καΐ τών ίδιων πολλάκις 

άφειδοΰσι οαρκών ό ούν τον πλησίον ού ποιούμενος λόγον κα\ τά εις τού¬ 

τον σκώμματα και εΐ τι ηεπαρφνηχαι μή σκοπών, είς έαυτόν ταΰτα λεχ'&είη 

σΓρ^9’^ίν ώς ό βάλλων ύψοΰ τούς λΐ'&ους, πώς γάρ οϋ ; ε^περ άλλος ούτος 

αυτός, ή πώς άν άλη^ής ό τον Χριστού φανήσεται λόγος; εΐ ^'άρ δ τόν πλη- 

1030 οίον ώς έαυτόν αγαπών, έαυχού δ’ ούκ άν τις τών παραιτίων βλάβης ώφϋη 

ί. ΐ78ν ποτέ, δ )'ελα>;ΐί6νον τόν πλησίον καϊ άδικούμενον συγχ^ωρών, ΐνα μή | λέγω 

σκωμμάτων κσΐ κακώσεως αύτός ύπόϋ·εσις ών, έαυτόν άρα κακοί, προσέτι 

δέ καΐ αδικεί" καΐ εΐ τή διαστάσει και άποστάσει, τφ άμιγεϊ τε καΐ άσνμ- 

βάτω, και τή κατακρότω τών διάβολων προσοχή, τφ ύποανρμφ τε τών μαΰ-η- 

1035 τίώντων ήμΧν και τώ διαουρμφ τφ πρός τους σούς, φημίζη κατακρατεΐσ&αι, 

τά τοϋ νομοΜτον παρανοών λήσειν οΓει οντα άΑά^>;τα, καν τό πάχος ταντα 

τον ήμετερον διαφενγη δεσμού, ταντα πείοεσ'&αι προβαλή και αυτός; και 

τιώς ον φνσεως άλλης σννειοάγειν δόξεις μεταβολήν, παιομένους ού όιόους 

εν τφ μέρεί και άντιπαίειν, καν ενείκτονς ούδ’ είς τοΰτο ραον έγ^οις ττροσε- 

1040 ξενοίσκειν, αλλά προ πα·&ών πάγους αίτιος γέγονας ; συγγνωστός" άνΰ'ρω- 

πος γάρ' και τίς, ονκ έχω σνμβάλλειν, ό πρόξενος τού κακού ; διανοίας 

άνατυπώματα φήοεις και άναπλάσματα, Ιππαλεκτρνόνων ϊοα καϊ τραγελά- 

ί. 179 φων και όντως νπηγάγετό σε είς τό δν τό μή ον και φιλοσόφου τίς | εϊποι 

τούτο ψυχής, ή και τήν πήσιν ώς άπαϋ'ής τφ δεσμούντι προοάπιονσα, δρά- 

1045 σειν τι τών ανοικείων ού σύνορα; άλλον τό δράμα οκήψη και ονχι οόν και 

τούτον φίλον μή δυσμενούς και τών μεγάλων ον τών άοήμων έκλαμβάνη 

πώς δε τό άλλος; φίλον επειπών καΐ ού δυσμενή δηλονν έχεις τό δμοού- 
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σιον χαι σον είναι τούτο τό όραμα λοιπόν καΐ ει χειρός αποβολή και ποόός 

και οφ'&αλμοϋ δεξιού ει ακάνδαλόν τι παρεισάγοιεν έκκοπήναι νενομο^έτη- 

1050 ται, πώς ον τό σόν, αλλά σε λνμαινόμενον μέλος πόρροί βαλεΧν ή μάλλον 

οίκειώσαι ούκ εγνως προς εαυτόν, κα'&υπακοϋον ει είχες, ονκ άπεί'&ουν ; 

κόνις δέ και αυτός ών τέφρα τε καΐ σποδός, πώς την μεγάλην κλήσιν άπο- 

κεκλήρωται; τάξεως οϋ τής κάτω, τής άνω δέ τούτον νπέλαβες, και τοντό σε 

τό νποκνψαν καΐ δλον εαντον ποιήσαν; ημείς δέ που σοι ταττόμεϋα; κάτω 

1055 και περί γην και πολύ τούτφ εχειν τό άνισον, πάντες, χρηστέ Μιχαήλ, εν 

ί. ΐ79ν έπιτιμίοις δτι και | πάντες νφ' αμαρτίαν, καν την άνω και κάτω χώραν περί 

τούτο διέστηαας' ει δέ περί τών εκτός σοι γέγονεν ή διάκρισις, οϋ τόν αυτόν 

πλάστην έπιγράφη τούτον τε καί ήμών; ούχι '&εός εις εκτισεν ήμάς, φησί 

Μαλαγμας ; οϋχΐ πατήρ εις πάντων ήμών; και εΐ πάντων πατήρ 6 ΰ·ε6ς, 

1060 αδελφοί πάντες άρα ; άλλ* άδελφοί' καί τις δ τό ήχτον και τό μάλλον έπε- 

νεγκών; πλεονεξία' έκεΐνην δέ τις; άμαρτία' αϋτη δέ πόϋ^εν; άπροσεξίρ 

νοός' έκ τούτου δέ προβάλλεσ'&αί τις ^χοι τό τής φύσεως άσ&ενές ώς άντέ~ 

χειν ούκ έξαρκοΰν, κατακρατείται ΰ^άττον αϋτό κακεΧ&εν οργή και μήνις καί 

παν άλλο κακόν έπεισέρχεται' άλλ* ού κατακραχεΐν ήμών πάντη δέδοται 

1065 ταντα, τής προαιρετικής γάρ τούτο ζωής ή πάντως ό προαιρετικός άντίκει- 

ται '&άνατος. επεί οϋν ταύτη μέν οΐ βιοΰν έ&έλοντες ον καλώς επονται, τούτφ 

δέ κατακολονύουσιν οΐ μή τοιοντοι, διατί τό φρενός παρεισπεσόν κονφότηχι 

{. 180 δίκην ήλον προσπερονη^έν, δ φησί Πλάτων ήμΐν ) χείρον δν έπικρατές τον 

κρείχτονος γέγονεν; χρεών ΰποπεσειν εϊποις ώς άαύενείς καί τον άνδρός 

1070 αίδεσ^ήναι τό ΰψηλόν; καί τί τών σνντεινόντων είς σύμβασιν παρελείψα- 

μεν; τί ^αί γέγονεν, ούκ άγνοών ίρωτρ.ς' πλέον τό Δωδώνης χαλκεϊον 

καϋ·’ αυτών έκινήσαμεν, χιτώνας μόνον οϋ διερρήξαμεν, δ περί τήν Φρύ~ 

νην "Υπερίδης πεποίηκεν, δτι μήδ” άντωπήσαι τούτφ ήμΐν έξεγένεχο κάν' 

έπεσπασάμεϋα ^'αρ τούτον εις έλεον, άλλ’ 8 τοΐς άσ'&ενώς διακειμένοις ιάς 

1075 δψεις 6 ήλιος, τούτο ήμΐν αϋτός' και ινα τι προσείπω και '&ανμαστόν καί 
τό άλλοϋ·εν αϋγάζον επισκοτειν ονκ ώκνησε φως, απροφάσιστους αίτιας 

δημιουργών, ταυ^’ ό τφ '&υσιαστηρίφ παρεστηκώς, ταϋ'&’ ό μνησικάκων 

δδοϋς νπαναγινώσκων εις ϋ^άνατον, ο τοις δφειλέταις αφιέναι νομο- 

1079 '&ετών, ταϋϋ^" 6 πριν δύναι τόν ήλιον καταλύειν τήν εχ'&ραν εγκελευόμενος, 

Γ. ΐ80ν ταυ?9'’ ό τόν οϋράνιον πατέρα ταλαντεύειν επίσης τόν τής δικαιοσύνης | εμ- 

βοών δσημέραι ζυγόν, οϋ τόν '&νμόν ει παύσειν ισγύσειας, εργον έση μέγα 

πεποιηκό)ς καΐ οΐον εις ύστερον νυν αυτός μισών δλος τον ϋυμοϋ γεγονώς 

έπαινέσεται. παύσεις δέ πώς; Τιμο'&έον ίσον δννάμενος έπαυλεΧν' όποια δέ 

καί τα έπανλήματα ; μή τόν •δυμόν άρχειν τον λόγον, δέον άρχεσ'&αι μάλλον, 

1085 άρχειν δέ τής έπιϋνμίας αυτόν, άρχομένον γάρ τον άρχειν δφείλοντος, τό 

1049 εκκοπησαι οο<3. έκκοπήναι ΤθΠΐ3<3&1ζί3 
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εϋάρμοστον οϋ σφζεται τής ψυχρής· άλλα και αυτός επανλειν ίσως οίήσεται 

οϋκ άπόμονσα. πας γάρ τις δ παροιμιαστής έαυτώ φησίν φαίνεται δίκαιος· 

στρέψον τών αυλών τό άρρνϋμον εις τό ενρνϋμον και ο περί τον Πνάαγό- 

ρον λέγεται, τόν έρωτα κατασβέσαι τού κατακολον&ονντος τή ανλ,ούση νεανί- 

1090 άκου, τους αϋλονς εκείνης είς τό έμπαλιν στρεψαντος, τούτο ποιησον αυτός 

ει δεξιώς έχοις προς τήν έπαύλησιν μεταβάλλων τό ήμερον πρός τό άγριον, 

εΐ τανΥ έπάδων ένώσαι γένηταί σοι τό διαατάν, έξεις τόν τών άμφοτέρων 

I. Ι8Ι ενοποιόν ευμενή και ήμιν ευκταία ή φιλία φανεΐται μάλλον ή | βατράχω τό 

ϋδωρ καί τό στέαρ γαλή- εί όέ τό άπενκτόν αϋ&ις έπισυμβή, ^ανάτφ τό έκά- 

1095 στον έργον διαλν&έν ταις έκεΐϋεν εξεταο'&ηοόμενον ενάνναις, κατακανϋήσε- 

ται μέν αυτό ζημιονμενον, περίσωσιν δέ, εί χρη περισωσιν την δια πυρος 

καλειν έπιμονήν τον δεδρακότος, έργάσεται. 

52{51). *Ιωάννη βπαϋ'αροΗανδιδάτφ. 

ΠρΙν ή σον γνώναι τήν άφιξιν έφάασας άναχ,ωρήσας αϋτός. δ·&εν οϋκ 

1100 ίγενόμε&·α τής σής δμιληταί άδελφότητος’ εί δέ δει τι περιεργότερον είπεΐν, 

έγκλημά σοι γέγονε τούτο ώς ίδεΐν ήμάς, ει και μη δια τό τής άγάπης Ό'ερ- 

μόν, διά γε τους αδελφούς ποιήσαι τούτο δφβίλων οϋ διεσκέψω. άλλ" οϋν 

εϊτε δι" ϋπεροψίαν, εϊτε δι" άγνοιαν, έπεί γέγονε συγγνωστόν άν&ρώπφ δντι 

και βιοτιχαΐς κατακρατονμένφ φροντίσιν' δι" 8 δέ τή άδελφότητί σον γρά· 

1105 ψ(χι προήχ&ην, ΐσάι οϋτως έχον’ ό τοντί τό γραμματειον έπιφερόμενος, 

παρρησίαν πρός τούς μα·άητάς τούς διδασκάλους έχειν οίόμενος, λαβεΧν ήμάς 

ί. Χ8ΐν ίξητήσατο γράμμα πρός τόν σόν αδελφόν ώς ώφελήοαι | τούτον δυνάμενον' 

πρός μέν οϋν τούτον γράψαι άποσφζομένην ονκ έχων τήν παρρησίαν ανέβα- 

λόμην, πρός σέ δέ καί χρηστότερον ήάος έχοντα, εί φ-άόνος πρός τούς δμαίμο- 

1110 νας ουδέ είς, καί φιλίαν άπαρασάλεντον και τφ χρόνω τήν φρόνησιν εντελή 

και τον δικαίου τήν άκρίβειαν παραφνλαχτόμενον τούτο ποιήσαι βεβούλευμαι' 

γράμμα πατριαρχικόν έπιφέρεται, τηρη&ήναι τούτον παρά τού πατρος έντελ- 

λόμενον, και εί μέν δσίως εϋροι βιώσαντα, άλλ" ον καϋ-ώς οι κατήγοροι 

λέγονσιν, άποκαταστήοαι τούτον έν τή οικεία μονή' ει δε τι τών καλών παρεκ- 

1115 τραπένχα καί κατά λόγον ταύτης εστερημενον, ως εχει τούτον εασαι, φει- 

όους άξιονντα οϋδεμιάς' τούτου τού γράμματος εί εναντία γράφειν σοι ^έ?.ο- 

μεν, ονκ έμφρονες κριΌησόμε'&α' επεί δέ καί φήμαι ψευδείς διαγγελλονται 

καί κατηγορίαι κινούνται απίθανοι καί αναίτιοι αίτιώνται πολλακις, τταρα- 

1119 καλούμεν έπιστήσαι τόν νουν τοις ερει^νω^ενοις καλώς και απροαποάως 

ί. 182 τοΧς εξεταζομένοις, εΐ τι | συνοράς τόν άν&ρωπον έχειν δίκαιον, επιβλέπειν 

καί τόν πατέρα πρός τούτο παρακαλεΐν καί εί μηδέν έν οίς υπέχει τήν 

δίκην ενέχηται, ή μικραϊ αΐ ενάύναι καί ονκ εκβολής εισίν άξιαι, άν^ρώ- 

1087 «« &άά. Α2. 
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τιονς γαρ όντας αδύνατον κα&αρονς ενρεϋ'ήναι μώμον, αλντιον τ'ηρη&ήναι 
τοντον εξαιτονμεν και άβλαβή. 

1125 δ3{52). Τφ ηατρίάρχγ)^. 

54{53). Τφ αντφ^. 

£. 188 δ5{54). Τφ κανατρισίω. 

Ισως ονκ εύλογα όόζω λέγειν ούδε δίκαια, περί τών ήδη τη δοκήαει 

{. ΐ83ν μονή διαλνϋέντων μαχόμενος, και οη φύσει | μεμψίμοιροι και τα τών άλλων 

1130 μη ραον διαγινωσκειν ονκ οΐδ δπως είπεΐν έκόντες νποκρινόμενοι, καΐ 

δτι μικρόν νμΐν η ονδεν έζ ασνλλογιοτον διανοίας τό πραχ&εν καταφαίνε¬ 

ται. αλλ^ εΐ μεν άλλον τδ Ιγκαλονμενον ταννν εοτι δράματος, άλλο δε τό 

ποτέ πραχΰέν ήν, εύλογος ύμών ή νέμεσις και ούκ άλογος· εί δλ περί τον 

αντον καί τότε καί ννν $σην ή διαφορά, παρά τών είδότων κρίνειν δρ^ώς 

1135 ούκ άλόγως, άλλ* εύλόγως λόγειν κριύήσομαι. φωτός παραγενομένον πάν¬ 

τως ίρεις τό σκότος ύποχωρεϊν καί τής έπικειμένης τή φλογί ύλης άφανι· 

σ&είσης τήν άνημμένην φλόγα μαραίνεοΰαΐ' πόρρω τής άγάπης ονσης την 

^χί^ραν ελαύνεσϋαι ; φημί κάγώ. εί ούν τφ φωτί τό ακοτίζον αύτό νέφος 

1139 έπιτιΜναι πειρφ καί τή μόλις μικρόν γούν καταηανΰείση φλογί τήν ύπεκ- 

ί. 184 καίονσαν καί πλέον αύτήν έπεγείρονσαν ϋλην έμβάλΙλειν, καί τά τήν τής 

φιλίας άποσβεννύειν Όρναλλίδα φανερώς καί άπροκαλνπτως άποοφζειν 

δυνάμενα, τις ήμιν έπιτριβήοεται μώμος; ονδέν έτερον ή μόνον έπί τοΐς 

δρωμένοις αχΰομένοίς δσαι ήμέραι, εί μή καί τόν παιόμενον αΐτιφτό τις 

ότι μή άναιοΰήτως έγ^ει, καί τόν ώ&ούμενον άτι μή στήλης δίκην άκίνητος 

1145 ισταται ; δτι μεν ονν τό γενόμενον ονκ έξω πολΛής έστι ϋ'λίψεως, τονζο 

[δε] παρ υμών πολλάκις άνωμολόγηται καί παρά τών δπως έπισταμένων 

γεγονε κεκριται' πον γάρ εατιν δίκαιον τα τοΐί πλησίον άφαιρεϊο'&αι βιαίως 

τινά και τής εκείνου γνώμης χωρίς τών έκείνφ συλίκεγέντων πολλφ πόνφ 

καρπών επεντρυφάν, καί ταντα ζώνζος εκείνου και βλέποντας; άρ’ οίοτόν 

1150 τούτο η φορητόν ; οτι δέ μετά τήν δόξασαν αγάπην εκείνην, ώς ονκ αντάρ- 

ί. ιδίΐν κης ύμΐν ονσα | ή πρώην κα·&’ ημών επαγωγή τών οδυνών επί μάλλον 

προστέϋειται, δέον άφαιρεδ-ήναι, κήπον ^Λδώνιδος ή πνρανοτου μόρον 

τήν νμετέραν άπαξ χαρακτηρισάντων διάϋ^εοιν, ϊοως ονδ’ υμείς άγνοεΐν 

εχετε. εγώ μέντοι τό πλέον έπίσταμαι, δσφ καί ό τιτρωσκόμενος τον βάλ- 

1155 λοντος αΙσ·&ητικώτερος, μάλιοΰ·' δρκοις άηομνυμένων ψρικτοΐς, μηδεμιάς 
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κακώσεως αιτίους άποψανϋ·ήναι υμάς, έπεί δέ τοΰϋ·' ούτως νμΐν έχειν 

δοκεΐ, καί οϋτε ή πάλαι τνρενϋεΐσα τών φοιτητών, τού μέν γνησίου διά- 

ζευξις, τον δέ νόΰον μή δντος οικεία δέ προαιρέοει γενομένου άφηνίασις, 

οντε ή τών ννν πραττομένων επιχείρησις, ούτε, ΐνα τό βαρντερον εΐπω καί 

1160 πο?Λών δακρύων άξιον, ή τών διαφερόντων τοντοις άγχιστέων, δσον τό 

καϋ·’ υμάς, στάσις φιλώνεικος, ον προς ημάς εχόντων πάλαι ώς έχουσιν. 

ί. 185 αξιαι λύπης κρίνονται παρά σοί, τό σοί διαπραΐξάμενος έφετόν μένε ταΰτα 

δρών και ννν και άεί, έφορον ών ποεΐς τόν έτάζοντα νεφρονς καί καρδίας 

έχων άεόν. εγώ δέ σποδός ών καί γή, δσον οϋπω τής ψυχής τού δεσμού 

1165 χωριζομένης, τή μητρί γή μέλλων παραδοΰήοεσ&αι καί είς κόνιν διαλ.ν&ή- 

οεσ'&αι, καί έσίγησα, καί τά έμαντον μόνα σκοπών σιγήσομαι, ώς μέν άν^ρω- 

πίνην άαϋ^ένειαν περικείμενος, τοΐς έπισυμβαίνονσι πειρατηρίοις άχ·&όμενος, 

ώς δέ λόγφ τιμη&είς καί ύπό τών μεγάλων τής ίκκληοίας νομο'άετούμενος 

διδασκάλων, τό δόξα τφ '&εφ πάντων ένεκεν ίκάστην έπιφ^εγγόμένος. 

1170 δ6{55). Γρηγορίφ μαΰ'ητή άποστατήσανζι. 

Εί σανιφ μηδέν σύνοιδας προς ήμάς έοφάλ'άαι, έααον ήμάς, άδελψέ 

Γρηγόριε, δίκην κννός ύλακτεΐν, ακώπτων καί καταγελών καί ταϊς ϋβρεσι 

ί. ΐ8δν πλύνων τονς κολοιώδεις καί λάλους ήμάς. Εί δέ μή άάφόν σε | τών τοιού· 

των τό οίκεΐον ίξεπίσταται σννειδός, τις είμι έγώ ·&εον μεταβαλεΐν άμυναν, 

1175 δποτε καί οΤοις κρίμασιν οϊδεν έπάγειν τών δρωμένων τήν άμοιβήν. βάλλε 

ούν ήμάς πικροΐς τοΐς δνείδεοιν όπόσον καί "άίλεις, καί ψάλλε γεγωνότερον 

είς ήμάς, τόν οίνον καί ηροπίνων καί ηίνων' καί γάρ εί καί χεϊρας ήμιν 

έπενεγκεΐν χαταϋρασυνάής, άδυνάτους εύροις είς άμυναν. 

57(ό6). Έπισκόπφ. 

1180 Απέχω προ καιρού τονς δφειλ,ομένονς μισϋΌύς. οϋτω με τό ενγνωμον 

πείϋ-ει λέγειν τό σόν ού γάρ αμφιβόλους ήμάς είναι έδοκίμασας, ονδέν ή 

τών έφιεμένων αποτυχίαν τάς νπεράέαεις είδώς, αλλά τή προλήψει υπό 

σαντόν έποιήσω, κρατεΐν ού κρατεΐο'&αι διεγνωκώς. έπεί ονν ούκ άχαρις 

ή προαίρεαις, ονκ είς άχαριστοϋντας γνώση ταύτην έπιδεικννς. εύγνώμονες 

1185 γάρ ημείς, καί τό μικρόν ηγούμενοι μέγα, τήν τον διδόντος οταάμίζοντες 

πρό'&εσιν. 

58{57). Κωναταντίνφ βεστήτορι. 

ί. 186 I ’Έδει, καλέ Κωνσταντίνε, τήν ήμετέραν αίδεο'άέντα σε σιωπήν, μή 

οντω φανήναι περί ήμάς άγνώμονα, και λήϋης παραδονναι βνάφ τά ήμέ- 

1190 τέρα, εϊ γε και έν ευεργεσίας μέρει ταντα κέκριται παρά σοί' παρά τοΐς 

εχέφροοί γάρ καί κέκριται καί κρί'&ήσεται, εί μή αρα τών πολλών έκστήναί 

σε τον οικείου σννειδότος πέπεικε τό άχάριστον. ζηλωταί γάρ πως πεφύ- 
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καμεν άπαντες του κακοΰ, και ϋ'ο.ττον εστι τινά ά?.λοίωσιν τον τιροσόντος 

λαβεϊν αγα&οΰ προς κακούς άποβλέποντα η προς τους άγα&ους ακοποΰντα 

1195 ζηλοΰν το προαον έκάστφ καλόν, ουκ 'ηδέσ^ης του τοαοντον χρόνον τ^ν 

σιωπήν, την αΙδοι γινομένην τής σής κοσμιότητας; ή φόβον, ουκ αιδώ, 

ταύτην ήγησαι; τί δαί και τό παραναγκάσαν άπεϊρξαι ήμών ώς μήτε οψ&αλ- 

μοΐς ίδεΐν ϋμάς άξιοΰν, άλλα ϋ·ύραζε μεν παραγίνεαϋ^αι, άκροις δε και άψο- 

1199 φοις ποσΐ τούτο ποιειν ; μή γάρ εις δικαστήριον εϊλξαμεν; μή την εκτιοιν 

{. ΐ8βν εηεβαρήσαμεν | του μισ-δου; ονχΐ τό παν τη σή προαιρέσει άνατεϋ·είκαμεν; 

ονχΐ τό δούναι και τό μή δούναι οόν ήν; ονχϊ πας ευ φρονών ον τή τών 

δώρων δαψιλεΐ δόσει, τή τον τρόπου δε προσέχει δράότητι; ήμεΐς, αδελφέ, 

ου σε μόνον, άΑλιί σχεδόν τους νφ^ ήμών μα·&ητευομένους άπαντας τώ οικείφ 

σννειδότι εάσαμεν, Τν" έκαστος προς δ δυνάμεως εχοι την προσήκονσαν 

1205 ποιήται φιλοφροσύνην, ούδένα δέ ήναγκάσαμεν, μήτε δοίη ·&εός άναγκάσαι 

τινά. εΐ δ’' ούτω διακειμένων ήμών οΐ πολλοί μή κατά απορίαν αΑΑά δι* οΙ~ 

κείαν φαυλότητα πρός ήμάς άχάριστοι διαμένονσιν, ένδικον Ιδίφ καιρφ 

λήψονται τόν μισθόν, αύτός δέ τοιαντα και λέγειν καΐ γράφειν είς τοσοντον 

ελάσας ήμάς, ϊο'&ι τό παν άποδεδωκώς τον μισ&ον. 

1210 δ9{58). *Αρχιεηιακόπφ Σέλγης, 

ί. 187 ’Έφ'&ασεν ήμών τήν ολιγωρίαν έπιδιορϋ^ονίμενον τής ύμετέρας άγιω- 

σννης τό προαιρετικόν, δλιγωρεΐν δέ πώς οϋκ εΙκός ήν άν&ρωπίνφ πά'&ει 

κατεοχημένονς; έπειά'8 γάρ ή καΐ παρά τό εΙκός βραόύτης μή δνσχερείας 

έπικράτειαν, μικρολογίας μέν οϋν κατακράτηοιν εννοεΐν. άλλά τον νον 

1215 τούτο μελέτημα μόνον ήν, έπειδάν τίνος τών άληΰ’ών διασκέψεως άμάρτη, 

περί τινα τών αβέβαιων άπασχολείται, διισταμένης άπό τούτου τής διαγνώ- 

σεως πρός εκείνο, ότι γάρ διενοονμε&α μάταια, ή μετά ταϋτα υμών έδειξε 

σπονδή, διό τότε μεν μελέτη τήν κατάγνωσιν έποιονμεν, μήκος όδον καΐ 

βιοτικών φροντίδων πεοίστασιν προβαλλόμενοι, νυν δε άμελετήτως εχοντες 

1220 άπαριϋ'μειν καν τοντφ πολλά πρός ευχαριστίαν ετράπημεν, ώδε μέν ταχείς, 

εκεί δέ φανέντες βραδείς, μέρος γάρ ήμΐν αεί τούτο λογίζεται δωρεάς, τό 

πραγμάτων εκτός και γνώμη προ'&νμφ τό ήμΐν άπολαμβάνειν έποφειΧό- 

μενον. I 

{. ΐ87ν 60{59). ^Ηγουμένφ τών Μονοβατών. 

1225 ^Εκείνους αϊχιάσ'&αί τις έϋ·έλει, τους φρόνημα γήϊνον εχ^οντας κα\ δίά 

τούτο και ύπ” αιτίαν όντας* ουδέ γάρ άν οιοί τε διαδράναι τήν έκ τών 

λόγων οΰτοι μομφήν, δτι μηδ" δσα ποιειν αίροΰνται έξω αιτίας εΙσίν. ών 

δε τό φρόνημα ού ταπεινόν ουδέ γήϊνον, τούτους πώς δν τις και αίτιάοαιτο 

μή έξεστηκώς, κύριος δέ τού οίκείον λογισμού ών; ινα δέ μή οντω λέγον- 

1230 τες έξω τούτους είναι δώμεν σαρκός ώς ούχ υπό τό πταιστόν όντας, σντοί 
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τούτους καταιτιάσονται, οΐ προέχειν ή κατά χρόνον ή κατά βίον δόξουσιν 

έπεί καΐ χρυσός χρυσού καΐ άργυρος αργύρου δοκιμώτερος ή κα^αρώτερος. 

ούχ ικανοί γ* ούν δντες ήμεΐς κατά τής υμών άγιωσύνης αιτίας κινεΐν, δσον 

έπΙ τφ ύμετέρφ σκοπφ—'&εΐος γάρ ούτος καΐ πρός ΰ-είαν ρεπών ορμήν — 

1235 έπεϊ κατά γε τόν ήμέτερον ουκ ολίγα τα αιτιάματα, παράκλησιν γράψαι 

V ί. 188 μάλλον, ουκ αιτίαν, συνείδομεν. ιδού 1 τό πατρικόν σου τέκνον, ό τών σών 

πόνων καρπός, δ τούς χαρακτήρας άποσώζων τούς πατρικούς, ό χρηστός 

^Αρσένιος, ού καΐ μνήμη μετά τής κλήσεως δακρύων μοι πολλών ΰπό'&εσις 

γίνεται, δν αντί τού αδελφού βλέπων μέν άπλούν τό τής λύπης εφερον 

1240 πά^ος, μή βλέπων δέ διπλούν τούτο προσεκτηοάμην, ταΐς πατρικαΐς άγκά- 

λαις έναπεδόϋ^η, ούχ όσων μέν έξήν, όσων δέ δ χρόνος άπήτει μα&ημάτων 

έπαπολαύοας- ^αΑΑον δέ ουκ άπολαύοας, ακροις δέ χείλεσι τής τούτων 

\ γεγενμένος γλυκύτητος’ δ καΐ τούτον ώδύνησεν, ώσπερ τούς χρυσΐτιν δρύτ- 

I τοντας γήν ή αποτυχία τού θησαυρού, κάΙ ήμάς δδυνα πλέον, δτι, μή έπϊ 

1245 ψαμμώδους καχαβαλούσι γης τόν θεμέλιον, ούκ Ιξεγένετο τή έπιρροίφ τών 

ήμετέρων άμαρτιών έπιάεΐναι τήν δροφήν, παντοίοις άνέμοις άσειστον μέλ~ 

λουσαν τήν οΙκίαν γενήσεσΰ^αι. τούτον δεξάμενος μή χρόνφ κατασχών, δν 

ί. ΐ88ν καλώς έν^ρ^ω καταβάλλειν θεμέλιον \ έρείπιον έάσης κεΐο&αι καΐ άνώρο- 

φον, άλΧ* ώςαν τις εϊποι τών κατά σέ ΰ^είων άνδρών — ού γάρ έννοιας έμής 

1250 λέγω οοι βήματα — κανόσι τούτον κανονίοας πνενματικοϊς, καί τά κατά 

ΰ^εόν αύτού ταΐς πρός σωτηρίαν άγούοαις δδοΐς διαβήματα καχαρτίοας, 

άπερίτρεπτον αύτόν είναι ταΐς περιτρεπούοαις '&αρρήσας έπιβουλαΐς, ώπλι- 

ομίνον δηλονότι ταΐς τιμίαις ύμών καΐ "δεψ έγγιζούοαις εύχαΐς, καΐ ίλύος 

άνεπίδεκτον πάοης—οΰδέ γάρ δν κιβδηλωάείη χρυσός μέσον τέλματος 

1255 ό>ν — Λρός ήμάς δτε καιρός έπιτρέπει οοι έ^απόστειΑον, τής φίλης και 

ϋ·εφ καί άνι9·ρώποις σοφίας με'&έξοντα· καΐ γάρ καί αυτοί έπαλείφειν ού 

καχοκνήσαντες, και άνδράσιν έγκατοικίζειν τοΐςήδη τά πρεσβεία τής μα-δή- 

σεως εχονοι σπουδάσαντες, άάττον τούτον πρός τόν τήν κατά ύεόν εκπαι- 

δενοντα σοφίαν συ^ις εξαποστελούμεν. 

1260 61{60). Ιωάννη πιγκέρνη τον ηατριάρχον. 

I. 189 ^Εμπορικήν και ού σοφιστικήν μετιέναι τέχνην | υμάς φωρα'&είημεν, 

εΐ πλέον τού όοϋ^έντος λαβόντας εξειν καταναγκάσομεν τό ζητούμενον' 

πάλιν εί τό ίσον λαβεΐν έπισπεύσομεν, μικρολογίας ύποπέσομεν ή καί άνοιας 

γραφή, οντε ούν τιμιουλκεΐν διά τό άνύποπτον, ούϋ·’ ύποτέμνειν συνιδόν- 

1265 τες διά τό έτερον, εκείνο παρακαΑειν έγνωμεν, ιν’, εί μή τις κατεπείγοι 

τήν άπόκτηοιν άποτρέπουσα πρόφασις, δ βούλει προ'&είς τίμημά —βούληση 

δ’ οίδα τό βαρύνον ουδ’ οΑως, σΑΑως τε καί δι’ αγάπην, ού κατά τινα 

1247 οΙκίσν οίκείαν Α 
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τοντο ηοίών επειξιν-—δοίης ήμΐν το ληφ'&εν εν χρήσει βιβλίον. εί 6’ ετι 

τό εξεΐργόν εοην, εκούσιον εΐναι ϋ'έλοντες οϋκ ακούσιον την κατάνενοιν 

1270 —δ γάρ ανϋαίρετον, τοντο καί αΧστίον — ηαρακαλούμεν μη σκανδάλου τι 

παραίτιον την προς τοντο γενέσϋ·αι ύπόμνησιν. το χρησ&εν γάρ ώς εξοναια- 

σϋ'εν άδελφικφ κατασγόντες τρόπω, τοΧς ημιν επικτη·&εΧαι καί τά τούτον 

έπισννάιρομεν. μένει δε παρ' ημΧν ή αγάπη, ανγχεομένη κατά τούτο μηδέν. 

1274 62{61), ΈφραΙμ μοναχφ. 

ί. ΐ89ν ^'Βν αντί πάντων τούτο γράψαι συνειδον, μεμνήσ&αί αε | της ήμων 

μετριότητας παρακαλων διά τής γραφής, και προτρέπων την επιδημίαν μή 

τή αποδημία ανναπελ'&εΧν. άλλ' ει καί τοιούτό τι προσενεσπάρη τφ λογι~ 

σμφ, άποκρούσασϋ^αι ϋ^άττον αύτό' στρεπτός γάρ έμαϋ·ητεν·&ης είναι φρένας 

εσ&λων. τά <5* άλλα και μή '&έλων σιγώ' τοιοΰτος γάρ μου τή σαρκΙ σκό- 

1280 λοψ έδό^η, τανύν πλείω λέγειν ονκ έψιείς. 

63{62), Νικηφόρφ μητροπολίτη Φύίππονπόλεως^. 

ί. 190 Θ4{Θ3), 'ΕφραΙμ μοναχφ. 

ΤοΧς χρνσοΧς σον γράμμασιν έντυχόντες, καί δι' αύτων τό τε τού ήϋους 

σεμνόν, καί τό τής φύοεως δεξιόν, καί τον περί ήμας σον πόΰον μαΰ-όντες 

1285 τό άκραιφνές, όσην έδεξάμε&α τήν χαράν ούχ^ Ικανοί ίαμεν τή τής επιστο¬ 

λής δηλώσαι γρ<χφή. τή χαρά όέ πως καί λύπη σννείπετο, όίά τό μή τοιον- 

τους ήμας οϊεοϋαί αε, οΧους έδήλονς είναι διά τον γράμματος, εΐ καί μή 

τφ νφ, άλλά γε δι' ών εφάνης ποιων, εΐ ήπίοτααο φιλίρ. μόνη πνευμα¬ 

τική καί ού δόοεοιν ημάς ήδεσ^αι, ον τοΐς γράμμασι προσάεΧναι προήρη- 

1290 σαι καί τό σταλέν περιβό?.αιον, τήν πλεονεξίαν ονκ οΐό' δπως εΙπεΧν τήν 

ήμετέραν ελέγχων, ει και μή φανερώς άρκεσάεΙς ταΧς πάλαι φιλοτίμοις 

και δαψιλέσι σον δωρεαις. δμως χρηστής ονσης σου τής προϋ^έσεως, χρη¬ 

στόν ήμΧν έψάνη καί τοντο μετά τών άλλων’ καί όντως αυτό προϋ’ύμως, 

1294 ονκ απληστίαν νοσονντες, έδεξάμεϋα, άλλά τφ προς σε πόι9ω ννττόμενοι, 

ί. ΐ90ν ώς έξ εκείνον καί νυν καΰ’ έκάστην \ τούτφ σκέπεο'&αι νύκτα, καί μνημεΧον 

αντό τής σής αγάπης σώζειν διηνεκές. άλ.λ' οϋτω μέν οοδέ πως εχέτω’ τό 

δέ μετά τούτο κατοκνεΧ μέν τού γράφειν ή χειρ, ατονεΐ δε καί τον λέγειν 

ό νονς- άδοκήτοις γάρ τισι ΰ·λίψεσι κνρήσας, ονκ εχει τοΧς οίκείοις παρο- 

μαρτούντα τόν νονν λογισμοΧς, τον τής άϋνμίας έπιπροο·&ονντος αύτφ 

1300 νέφους, και μή έώντος έξάγειν εις φως τό τής καρδίας έν&ύμιον. έπει 

ονν καί ήμεΐς ά·&νμίας ενσχεϋ^έντες, άχλύϊ παρά πονηρών καί τήν γνώμην 

1 Έδημοσιεύθ·!] είς « Βγζ&ηίϊοπ », 24, 1954, 445 καΐ «Άδ^νά», ΝΗ', 

1954, 194. 
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και τήν προαίρεσιν άνΰρώπων επενεχάείσης ήμΧν, ούχ οΐοί τε γεγόναμεν 

όιά μακράς γραφής τόν ήμέτερον πρός σέ πόϋΌν άψοοιώσαο'&αι, τού νού μή 

εξαρκοΰντος τφ οκότω τον περικειμένου νέφους αύτφ κα·&νπουργεΧν τή διά 

1305 μελανός γραφή, μικρά άττα προσεπειπόντες άρκεσ&ησόμε'&α. οίδα γάρ δτι 

καί τφ βραχεί τής γραφής ικανός αντός εϊ τό πολν τού ποδυν διατεκμη- 

ί. 191 ρασϋαι. σπενσον έλ'&εΧν πρός ημάς τους | άδόλφ φιλί^ φι?.ονντάς σε' έλ'&έ 

πάλιν πρός τήν των λόγων διατριβήν, άπολαύσων τής τότε σοι ποϋ·ονμένης 

διδασκαλίας, μή τόν τοοούτον ηόάον ή τον τόπον καί τού χρόνον κατα- 

1310 σβέση διάστασις. ού πολλού δεήσει, σαφώς έπίοταμαι, χρόνον τή άρδεία 

τών ήμετέρων λ,όγων τήν ψνγεΧσαν εκείνην τών μαάημάτων ανδις άποπλύ- 

ναι πηγήν, καί 'άάττον ποιήσαι πότιμον άναδούναι νάμα καί διείδες, τφ 

μεγαλοφνεΧ γάρ σον καί σπουδαίφ πεποΐ'&ώς είμι σφόδρα, καί &αρρώ τήν 

μνήμην αύτών Άληστον έτι καί ννν σώζειν σε, καί μή μικρόν παραμένειν 

1315 εν οοί άρναλλίδα τον τούτων λ,ύχνον, τφ έλαίφ τής σής πιαινομένην σπου¬ 

δής. δίς μέν ούν άναβιώναι τών Ελλήνων οΐ μνάοι τόν Ίάσονα λέγονσι' 

καί ψευδές τούτο τοις δρϋά φρονούσι καταφαίνεται είναι, έφ* ήμίν δέ 

ί. 191» τούτο μετά τής άληάούς καί ον τερατώδους γενήσεται πίστεως, | εΧ σον τήν 

πεπο'άημένην δψιν κατιδεΧν, καί τής γλυκείας άπολαύοαί σοι τών λόγων 

1320 όμιλίας άξιω-άείημεν. μή ίπΐ πολύ τφ δίψει τήκεοάαι τής σής έάοης Αγάπης 
ήμάς. άπόδος ήμΧν σαυτόν τοΧς πο'Θούσί σε. άπολαύσαιμέν σου τών πνευ¬ 

ματικών έκείνων, πολυέραστε, λόγων, οΐ ψυχικώς ζώντες καί τά τον πνεύ¬ 

ματος κρίνειν, ώς ό άπόστολος εΤρηκεν, ού δννάμενοι, μωρίαν άλόγως τούτο 

οΙόμενοι, άηοδώμεν καί ήμεΧς σύν τόκφ τό δφλημα. χρεώσται γάρ σου είς 

1325 πολλά κατεφάνημεν, πέρα τον δέοντος τά τής προαιρέσεως έξ άγα'&ής προ- 

■&έσεως επιδειξαμένου σον. έπίοταμαι όέ φιλοδιδάσκαλον, μάλλον δέ φιλο¬ 

μαθή καί τής παιδείας εραστήν δντα αε, ταΧς ήμετέραις ειξαντα παρακλή- 

οεαι τό ζητονμενον παρασχεΧν. τήν έκ βάθους ονν ήμών ονκ έπιπόλαιον 

γνονς αγάπην, δίδον τό αίτηθέν. 

1330 6δ{64). Θεοδώρφ ηρωτονοταρίφ. 

ΐ. 192 Συνήθεις ήμεΧς' δτι δέ ον τών επιφανών, | ον ποθούμεθα ποθονντες 

άλλ' ελεονμεθα. είτε δέ ελεείς· είτε ποθονντας άντιποθεΧς, οπούδασον, 

κύριέ μον, πρός τήν νπόμνηοιν, μή τφ προαενεγκεΧν απαξ ταντην άρκού- 

μένος, τφ σννεχεΧ δέ τήν άποπεράτωσιν έξενρίσκων. τούτο μεν γάρ τών 

1335 λίαν πρός τούς ελεούμενους ή φιλονμένονς θερμών, έκεΧνο δέ τών καί πάνν 

ψυχρών, οίδα δέ, ει μή φαύλος εγώ εΙκάατής, ώς άντιπράττον μέν ονδέν, 

σνμπράττοντα δέ μάλλον εξεις πρός τούτο πολλά' τό μή δωροληψίας ενεκεν 

λέγειν, τό ύπέρ αγαθού τήν σπουδήν εΐναι, τό μή κατά πολύ τής αρχής 

1315 πιανόμενον ςοά. 
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ελαττονο'&αί το πρόοωπον, και το τοΖς λόγοις επακολου'&ουν δυνατόν. 

1340 εκφορά ονν τά παρ* ημών πολλοΧς μη ποιων— τούτο γάρ προ των αλ^ων 

αΐτούμεϋ^α — πααι φανερά ποιήσαι τη εκβάσει μη όκνήαης τά αά. 

Θ6{65), ^Ιωάννη πρωτοβεατιαρίφ τον πατριάρχον. 

Τδ '^αρρείί', μήτε οννή&ης ών, μήτε φίλιον διαπραξάμενος, οϊς έπα- 

£. ΐ92ν κο?.ουϋ^ει τούτο πάντως, | ονκ εχω’ &αρρώ δ“ δμως ή'&ος βλέπων χρηατδν 

1345 και φίλον άγα'&δν εις τούτο κινήαας, καϊ δτι παιδείας γεγενμένος μικράς 

προς τον δντα ταύτης ονκ αμοιρον εκφαίνω τδ βούλευμα, εκ τούτων μοι 

τό ·&αρρ6Ϊν ονκ δν επειοενε^^εν, ρα^’βντωί' ώσπερ των τής αισχύνης δεσμών, 

ονχ οία λέγειν Ιδιώτας ε'&ος, αλλ’" οΙα δέον πεπαιδευμένους άκούειν γράψαι 

συνεϊδον. ταύτη γάρ αυτών διαφέρομεν μόνον τοΐς μεν γάρ αΐ παρά 

1350 συνήΰειαν καΐ παρά τδ είκδς φωναΙ και τά τής έλεεινολογίας έξενρίσκον- 

ται βήματα, ήμιν (5έ μόνη τον δικαίου ή προβολή καί ό τής άγάπης δεσμός 

έ^αρκβΐ, έκείνης μεν ύμών δεικννούσης τδ εύσεβές, τούτου δέ την φνλα~ 

κήν τής άνωτάτω προφαίνοντος έντολής. εί οϋν τής ύπομνήσεως τον καλόν 

φίλον τήν είς δργον προαγωγήν ούτε βαρύνουσαν οϊδας, οϋτε τοσοντον 

1855 ενδεώς ήμας πρδς ταύτην ίχειν ύπονοεΐς, ώς σόν τό τής ύποι&έσεως λογι· 
ί. 193 σάμενος — τοΰτο γάρ 0 τής μεσιτείας και ό τής δρ^ής άγάπης | άπαιτξΐ 

τρόπος — έπείχ'&ητι πρδς τήν δκβααιν. 

Θ7{66). Πέτρφ άσηκρ'ητις καΙ μαΐατορι. 

Συμβάλλειν ούκ εΐχον τδν γέλωτα ον κατέχεας ήμών χϋές. αυτός μέν 

1360 γάρ ιδία σκοπούμενος ό γέλ,ως τής διδ καί έγένετο άπολογίας χωρίς, σαρ¬ 

δόνιος μοι μάλλον ή άλη'&ής κατεφαίνετο, ον προβάλλειν τοις έν πικρία 

ψυχής οϋσιν είκός, δτ’ άν τίνος άποτνχωσι τών σπονδαζομένων' μετά δέ τής 

άπολογίας διερεννώμενος, πεπλανημένην ίποίει καί άσνλλόγιστον τήν διά- 

γνωοιν, εί γάρ ή προβολή του εφιεμένον άναξία σοι νομιοΰ-εΐσα γέλωτος 

1865 νπό'&εσις γέγονεν, πολλφ μάλλον γελ.άση καί τών κάτω κατωτέρους ϋ·εώμε- 

νος. εί δέ τδ πράγμα μέν ον μικρόν, τδ τούτο δέ μεταχειριζόμενον προ¬ 

σώπου άϊ'επίτ);<5ε£0ΐ' σοι κρι&έν γελάν, ον παρηγορεΐν, παρεσκεύασεν, έμοί 

μέν ανεκτόν, τά κατ' ίμαντδν είδότι καλώς καί σννειπεΤν εχοντί σοι μή 

1369 διαψεύοαο'&αι, σοΙ δ' ού πάντως καλόν, συγκατιέναι γινωοκομένφ τοις 

£. ΐ93ν ταπείνοίς. πώς δαί \ και του ζητη'&έντος άνώτερον έμαυτδν κρίναιμι, ον ό 

παρεληλν&ώς χρόνος ού βραχύς ών κα'&άπαξ άπώσατο, παρεισρνέντοον άλλων 

πο·&εν ού τών άξίων, άλλ' ήδη καί τών νποβεβηκότων τινών και παραγ- 

κωνισαμένων ήμας; άλλ' εί μέν οϊός τε ήν σννεισφέρειν τι τών κινούν- 

των εις ταϋτα, ή τδ πρόσωπον ού ξένων λημμάτων είδώς προτεϋεραπευ- 

1375 κέναι σννήδειν, εΐχον άν μετά τον λέγειν και προφέρειν ετέρους, οΐ ταχείς 

τούς προστατονντας έφενρον, καί βραδντήτος κατηγόρονν υμών, έπεί δέ 
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ήμεΐς πρδς τας συνεισφοράς άσ&ενεΐς, και αυτός τούτων άλ.λότριος, διά -άεδν 

δ δέον πράττειν ποιεΐν αγαπών, έώντες λέγειν δτι τά τον ΰ·εοΰ '&ερμότερά πως 

τοΐς τον ϋεον, σιωπήσομεν, καί οϊς παρ’ υμών τετνγ^ήκαμεν άρκεσ^εΐ'τες, 

1380 ονκέτι περί άλλων διενοχλήσομεν. άλλ' ούδέ παρηνωχλήσαμεν πώποτε, τήν 

ροπήν τήν σήν δχλήσεως καταμα'&όντες άπροσδεά. καί τούτο δ' ήμΐν συνέβη 

Γ. 194 δνσπειΌ-έσιν ονσι πρδς ταύτα, όίά τδν τών έχ&ραινόντων μέν | παροξυσμόν, 

τών δέ φιλονντων αδημονίαν, τών μέν ασΰ-ένειαν, τών δέ ολιγωρίαν νμετέ- 

ραν προβάλλ.ομένων. 

1385 68{67). Φιλαρέτφ μαΐατορι. 

Τί μή παρά τίνος διωκόμενος φενγειν αύτδς κατεπείγη; τί μή τΐ'&ασ- 

σενόμενος άκκίζεαϋάι προσποιή; τί δαί μορμολύττειν καί δεδίττεσΰ^αι ήγον- 

μενος ήμας άγεννεΐς καί ούκ έχέφρονας είναι έπιχειρεΐς; έγώ μέν ούν πρδς 

τά δηλωΰ-έντα, ούδέν μετά σου κοινόν άχων, ή μόνον τδν τής άγάπης φνλάτ- 

1390 των δεσμόν, άντιδηλώσαι προήρημαι’ συ δέ μήτε τοΐς δηΧω-άεΐσι προο- 

σχων, μήτε τά μέλλοντα ονμβήσεσάαι σκοπών, κότον έγκείμενον παλαιόν 

τή σή καρδία φνλάττων, καί μηδέν ύγιές έννοών, ΰπάρχοις καί βασιλεΰσι, 

ναι μήν καί τοΐς τδν έκκληαιαστικόν διίάύνονσι '&ρόνον προσελ&εΐν έπη- 

πείλησας, μηδέν έγκαλεΐν ήμΐν ή περί δνον παρακύψεως έχων. τίνι δέ 

1395 καί προσελ.άεΐν καά' ήμών βούλει; ύπάρχφ; οτά'&μιον μέγα καί μικρόν 

παρ' ήμΐν ούκ Ισην βααιλεΐ; τών έπιβούλων ήμεΐς πόρρω, καί τών βασι- 

ι. ΐ94ν λικών τιμών ούδέ γνώριμοι' | άλλά πατριάρχη; ίπισκόπων αύτφ καί Ιερέων, 

ού τιαίδων, εΐ καί πάντων, τήν κυρίαν έχει φροντίς. ού ταύτη τή ννκτί 

τήν ψυχήν ήμών άφαιρονοιν άγγελοι; καί τίνι τά τής κακίας έπίχειρα 

1400 καταλείψομεν; ονγ^ ήμΐν αύτοΐς έψεται; τί μή σπουδή τοντό σοι ιερεΐ καί 

λειτουργώ καά^εστώτι ϋ·εού πρόοεστι, τδ τον πονηρόν έκ μέσου ήμών εξσρ- 

•άήναι, καί τήν ουλήν αυτήν τής κακίας άφανισάήναι; οτι δέ νηπίων ψελλί¬ 

σματα παρεισάγεις ήμΐν, δ καί κατά μεγάλων έξείργασται, καί κονφον 

τοΐς πολλοΐς έφάνη τούτο καί ούδενδς άξιον λόγου, τδ ίσον δνναμένων τών 

1405 πρδς ονς έγένετο ταύτα ποιεΐν, καί διά τούτο προσελεύσεις καά' ήμών επί 

δικαστικών καί εκκλησιαστικών βημάτων, δπερ ούδέ νφ λαβεΐν εχρήν 

προσεπαπειλεΐς, καίτοι τήν υπέρ τούτων έρευναν επαγγειλαμένονς ποιεΐν. 

εϊπερ οι τής φιλίας δροι αμείωτοι διαοφζονται, ορα μή ήμας μέν λαμπρο- 

1409 τέρους ποιήσης καί περιφανεστέρονς, κατά σαυτού δέ τον άνάγνρον κινή- 

ί. 195 σείς, ή μάλΛον είπεΐν τδ τών μελισσών | σμήνος έπι σαυτδν έγερεΐς, καί 

τοΐς οίκείοις εύρε'&ήση βαλλόμενος βέλεσιν. 

6Θ{6Θ). Άλεξάνδρφ μητροπολίτη Νίκαιας^. 

^ « Β^'ζ&ηΙίοη », ενθ·’ άν. 445 και «Άθηνά», ένΌ" άν. 195. 
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{. 197 70(00). Θωμ^ καί ^Ιωάνντ} άδελφοΐς, 

ΕΙ βίας τινός ονκ ονσης, μήτε μην ψορολόγων πικρών ή χρηστών 

1415 κατεπειγόντων, ημάς οντω την αϊτησιν υηερέϋ·εσϋ^ε, μήτε τής ολκής βαρυ- 

νούοης, μήτε τής επεκτάοεως του χρόνου την αναβολήν εμποιούαης, πώς 

άν ίλκομένοις, ή καΐ τόκους μετά τών κεφαλαίων άπαιτουμένοις, χεϊρα 

δόντες '&άττον ήμύνατε; και ει ταΐς άκταϊς προσκλυζομένους οϋκ άνβ- 

στήσατε, πώς άν πελάγιους φερομένους άκατίοις περιεσώαατε; εχετν&ε 

1420 γ* ονν τής τοιαντης προαιρέσεως, εχεσΰ·ε' ήμΐν 6“ εξαρκέαει πάντως ό χρή- 

σας και λόγων εχυρών καΐ ομήρων χωρίς, «ίτ* επιαπεύδων είτε καΐ μηκύ- 

νων το δάνειον. 

71(70). Θεοδώρφ /ίΐ/στιχφ 

ί. ΐ97ν 72{71). ΈφραΙμ μοναχφ. 

1425 *Εμοϊ γράμματα δμέτερα έπέμφ·&η. δηλοΰν, ή καί τι τφ διακομιοτή 

λεχ'&ϊν απδ στόματος ταΰτ’ είχε, διαοαφοΰν, τφ ακοπφ πάντως έξακολον· 

'&ήσας, καυτός διά μακροΰ εποιηοάμην δν την γραφήν. Ιηεϊ δε μήτε διά 

γράμματος μήτε διά ζώοης φωνής καταλαβεϊν τι περί τής δμών εδλαβείας 

ί. 198 δεδύνημαι, \ έκεΐνο τή γραφή “άεΐναι μόνον οννεΐδον, δ καΐ μή γράφων 

1430 τί'&εμαι δι* εύχής, εΰεκτονν ίχειν σε μετά τής ψυχής τό σώμα, έφ’ φ 

πέποΦε πας, έλπίζομεν, άνΰρωπος, κάν αύτοί τφ ένύλτρ τδ άϋλον ούκ 

εϋχρηστον Μχωμεν. αϊτιον δλ τής άμφοτέρων καχεξίας τον μ^ν ή οίκεία 

ρφστώνη, του δδ ή του βίου άνωμαλία, καΐ ή τών φίλων διάστασις. άλλ* ^ως 

άν ή τον άέρος τούτου έν ήμΐν άναπνοή παραμένη, τήν έπΙ χρηστοΐς έλπίδα 

1435 ό χρόνος ονκ άφανίσειεν. 

73. Βαοίλείφ μητροπολίττ] Νεοκαισαρείας^. 

ί. 198 74. Θεοδώρφ κουβονκλεισίφ καΐ βασιλικφ κληρικφ. 

Τύχην οι άλη&εϊς ημάς ονκ εώσιν επιγράφεο'&αι λόγοι, ή μέντοι οίς 

βλέπομεν τών γινομένων άνωμαλία παράγεο&αί τι και μικρόν ποιεί παρα- 

1440 σύρεσ'&αι. άλλ’ όταν μέν 6 νους ονκ ήρεμεΐν δύναται εαυτόν, φαντά¬ 

ζεται όέ τά υπέρ αυτόν, ειτα τής ά'&νμίας ένσχεϋή νέφει τή αποτυχία τής 

φαντασίας, εκπίπτει τον άληΰΌνς τότε λόγον, καΐ άτάκτως έκψέρεο'&αι δια¬ 

νοείται τα δρώμενα, ον πάντως δε τοιαύταις φέρεται πλάναις, σχολή 

καϋ'” εαυτόν έπισκεπτόμενος, ά καί διασκοπίζεσΰαι καΐ διαλογίζεσ·&αι ενσε- 

1445 βες. και γάρ ει καί τύχας άναπλάττεαϋαί τις ϋ'έλοι μετά τής άλη&ονς δια- 

^ « Βγζαηίίοη », ενΟ·’ άν. 446. 

2 «Βγζ&ηίίοη*, έν'θ'” άν. 447. 

30 ΊΟ -1957 

Τό κείμενον τών επιστολών τοΰ κωδικός ΒΜ 36749 193 

σκέψεως, εξει και οντω τοΰ όρ^ον λόγον μή έκπίπτουοαν τήν διάοκεψιν, 

ί. ΐ99ν ούχ ειμαρμένας ή πεπρωμένας ή *Αδρηστείας ανατνπών, τας τών | ανΌρω- 

I πων δε μάλλον γνώμας περισκοπών. σοφία γαρ ο '&εος διεξαγων τα παντα, 

! αοί μέν τήν μέσην, άλ.λφ τήν άνω, έμο'ι δέ τήν πάντη κάτω δέδωκε χώραν, 

1450 ϊνα διά τής άλλήλων χειραγωγίας ή παρ* έκάοτον γινομένη βοήϋεια τό κοι- 

9 νωνικόν είναι δείξη και φιλάλληλ,ον, και τφ αγα'&φ και ημερω τον άνθρω¬ 

πον χαρακτηριζόμενον. δσοι μέν ούν ηαραπέλανσαν ανθρώπων ή φιλίας 

άδολου, λεγέοθωσαν τνχειν ανδρών αγαθών, και κατά τούτο τύχην εχειν 

άναπλ.αττέοθωσαν αγαθήν δσοι δέ φίλοις μέν και άλλως δυναμενοις ευερ- 

1455 γετεΐν ουνδνάζονσι, χάριτος δέ διά τό έκείνων αφιλαλληλον και απάνθρω- 

'■ πον ούδεμιάς άπολαύουσιν, <5ία^αρτ^σαί χρηστής ώς αληθώς νομιζέοθωσαν 

γνώμης και φιλανθρώπον, καΐ κατά τούτο τύχης ού φαύλης διαπεοεΐν. 

' γνωριζέαθα) δέ οοι διά τής εις ευχήν καταλήξεως τών λεχθέντων ή δύνα- 

ί μις, δτι καΐ σνμβαλεΐν αύτά και προ τής έξεργασίας διαρκέσεις αύτός. εϊης 

1460 μοι τών άληθών άλλά μή πλαστών φίλων, τών χρηστών και ήμερων αλλά 

ί. 200 μή τών | άπηγριωμένων άνδρών, τών έλεούντων, έπει καΐ ήλέησαι, άλλά 

μή τών ανέλεον έχόντων διάθεσιν, οΓ καί διά τό παρ* άλλων έλεηθήναι 

έλέονς άξιοι πλείονος, τον έλεον οΰ προκαλούμενοι τοΰ θεόν, γένοιτο δέ 

καί τύχην περιθέσθαι διά σον μείζονα τή άποθέσει τής μείονος. 

1465 75. 

Ουτβ τή προτεραίρ ούτε τό τή ννν ήμέρρ γενόμενον άγαθών ήμΐν 

γέγονε προοιμίων άρχή' ίν έκείνη μέν γάρ δπερ πρός κοινήν ώφέλειαν 

ξμελλε γίνεσθαι παρ* ήμών, κατά τό δοκονν ήμΐν κριθέν ού κακώς, καί τή 

I πρός ήμας όμιλίρ, καί τφ τον νοός ώς ή γλώσσα προύφαινεν φρονήματι, 

I 1470 έ^α»’τίο>' αοι κατεφαίνετο. έδήλον δέ τά λεγάμενα ή σή άφ” ήμών σνντα- 

I ξις, ον γεγοννΐα κατά τό δέον, οϋτε τή τών γονάτων κλίσει, ούτε τή 

! ύοτάτη προοιρωνήσει τον χαΐρε’ έν τή νυν δέ, τφ ΐσα τοΐς πολλοΐς σε φρο- 

I ν^σαί, όι’ ον προείλου καταπεΐσαι τον αδελφόν ειξαι τοΐς ήμετέροις ήκιστα 

! λογισμοΐς. καί εΐ μέν ϋπερέχειν τών άλλ.ων δοκεΐς, τί τοΐς εκείνων συμ- 

1475 φύρη φρονήμασιν, είς τά παρ’ έκείνων άλόγως δμοφωνούμενα διαφωνών 

ί. 200ν αυτός άλογώτερον; ει δέ ίσος εκείνων εΐ | τί τφ ϋπερέχειν κομπάζεις δια- 

ψέρων τούτων ούδέν ; ταντα πικρία ψυχής εσχεδιάσαμεν άνθ* ετέρων ετερα, 

καί δψει θεασάμενοι και ακοή κατακούοαντες, 

76. Εύαταθίφ πρωτοσπαθαρίφ. 

Τ 1480 ’Ήρον τίνος δεόμεθα' ήκουσας' άκούσας κατένευσας- τό κωλύον γάρ 

\ ονκ ήν τήν κατάνενσιν. επισκοπών οϋν εν καιρω τήν πρός ήμας σου ερώ- 

.ί. 
1452 παρ-ραπε?.ενσαν οοά. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ •'Ετβ; ΚΖ' 13 
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τηαιν δύο ταΰτα εχονσαν τα καλά, αφορμήν ενεργεαίας καϊ φιλίας άπομνη- 

μόνευμα, και δτι μόνφ σοι τούτων ό έπαινος άποτε&ησαύρισται, αννεπι- 

ακοπών δε καϊ την αιτησιν ον μερίτας μετά την εκβαοιν ποιούσαν ύμας 

1485 του μισϋοΰ, άλλ* εις υμάς ανατί'&εμενην τό παν, τούς λόγους εις εργον 

προβήναι τη νπομνήσει τού ημετερου επείχ&ητι γράμματος' εφ’* φ καϊ 

πέποι·&ε πλέον ό τούτο διακομιζόμενος προς την ύμων νπερογ^ν γέρων ή 

Χρύσης εκείνος τη τε τού στέμματος και τού σκήπτρου προσενέξει και 

ί. 201 των άποίνων. ορας γάρ δπως προσκαλείται προς { έλεον και τούς άνεπι- 

1490 στρόφους πάντη προς οίκτον πρόσχες γήρι} βα§ει, κύκνειον έπάδοντι 

μέλος, τη απαγορεύσει τής εργώδους ζωής, ιδε πρεσβύτην, ού και το 

σχήμα μετά τού τρόπον μοι κα’ά’" έκάστην άνάτυπούμενον δδυνα την ψυχήν, 

δεΐξον φ προσάγειν μέλλεις την υπέρ αυτού πρεσβείαν, εϊ τι προς την πρε¬ 

σβείαν άπαγορεύοι, τρίχας λεύκάς καϊ γήρας Τιϋώνειον καϊ τυχόν προς την 

1495 χρονιάν βόγάν ον διαρκεΐ. μή τή έξ ήμέρας είς ήμέραν αναβολή άστοχη- 

σης τοιούτον σοι είς έκείνην τήν ήμέραν άποκεισομένου μιοϋ^ού. οίδας γάρ 

όποια κατάγνωοις των ύπερτι^εμένων έξήρχηται τό καλόν, εί βονλει δϊ 

καΐ τήν πανσέληνον άναμνήσϋητι των Λακεδαιμονίων άναβολήν οννεισε- 

ί. 80ΐν νεγκούοαν ηρός τήν έν Μαρα·άωνι μάχην ονδέν. καϊ αϋτη μέν ύπερ [ τον 

1500 γέροντος, Γσως καί παρά τό είκός δτι προς τοιούτον, πρεσβεία, έξαρκέ- 

σειν ήγούμαι πρός τήν τούτον βοή·&ειαν τήν απορίαν, τό γήρας, τό 

τού ήύ^ους άπλονν' καΐ δεήσεται τής ήμετέρας γραφής ούδ* δλως, έξ 

οικείων Ατυχημάτων τό σόν χρηστόν έκκαλούμενος ή των τυμβευσόντων 

οΐ ηρός όαίαν προκείμενοι. άλλ* εϊ σου τήν είς ήμας, εϊπερ ονκ άπειρη- 

1505 ταί σοι, φιλίαν βούλει γνωσΰ-ήναι, γράμμα σόν είς δργον έκβάν τήν αΤτη- 

σιν άπαγγέλλον σταλήτω. οίδα γάρ δτι ό τήν αρχήν πρός ταύτην έκκαλεαά- 

μενος, πρός τήν αυτής ον δνοχερανεΐς έκπλήρωσιν έκκαλούμενος. εϊ τι ονν 

έπακολουϋονν συνοράς μόνον, ϊνα τύχη βοη&είας δ γέρων, ποιεΐν μή άπα- 

1509 ξιώσης’ δεήσεις συχνάς, ύποσχέσεις αντί τούτον χαρίτων, άντιξύων, τό τον 

ί. 202 λόγον, τον ζνοντα, δόσιν | εί τύχοι τινά’ και γάρ μηδ'ε τόν Φοίβον λόγος 

χαλκού χωρίς εκμαντεύεσδαι. δξεις δ’ άντί τούτων τίνα μισ'&όν; δσον καΐ 

οϊον ή δεσποτική σοι επισημαίνει παραίνεοις. εΙκασ·&ήοη δέ τίνι; ϋ^εφ’ 

των καταπονονμένων γάρ αυτός βοηϋός. ό παλαιός μέν ονν εκείνος γέρων 

παρακουο&είς, παρειμένας πρός '&εόν χειρας έκτείνας άγα'&ών σοι μνρίων 

1515 γενήαεται αίτιος· εγώ δέ χάριν ευρών εν τούτφ λήψομαι καΐ παρ* άλλων 

α9’ορ,αας ετέρων επιστολών, προφάσεις ^'αρ τοΐς δυναμένοις ενποιίας πολ- 

λαί, καΐ εκκρεμείς αυτών γίνονται διά τούτο πολλοί, μή ευρών δέ, δσον 

άτιμότατος είναι φίλος τοΐς αίτούοιν ονκ αΙδήσομαι λέγειν, δτι μοι καϊ τό 

1519 ύποσχεϋ'έν πάλιν άγρετόν και απατηλόν άπέβη καϊ άτελεύτητον. { 

ί. 202ν 77. Τφ αϋτφ. 

Χάριν ιδού δευτέραν παρά τής ΰμών μεγαλειότητος αΐτούμεν λαβεΐν' 

ούκ οίδα δέ εί κατα·&ήσειν ταύτην βονλη&είης αυτός, ό μεν ονν ήμέτερος 

ούκ άπέκλινε πρός τούτο σκοπός, δευτέραν πρυσϋ·εΤναι γραφήν πρίν ή δια- 

γνώναι είς οϊον ήξει πέρας τής προτέρας τό αίτημα, έφασκε δέ με^ήσειν 

ν'^ 1525 ό άνθρωπος ονδαμώς, τό απαραίτητον αφορμήν τιϋεμενος τής δδού, καϊ 

ώς ονκ ενεργές μή νύν δοϋ'έν άποβήσεσΰ-αι τό γράμμα διατεινόμενος. κολα- 

' κικών ονν άποστάς λογυδρίων και ιδιωτικών, δτι μοι πρός ϋρέμμα λόγων 

καΐ φίλον χρηστόν ή γραφή, είς αυτήν κα'δίημι τήν νπό&εσιν τής αίτή- 

οεως" επήρειας απαλλαγήν ενροι πάοης δ ανάρωπος, άνά’ Ικετηρίου επι- 

1530 σείων σοι κλάδου τήν ήμετέραν γραφήν, τούτο γάρ σου τήν δύναμιν ονχ 

ύπεραΐρον είδώς έζητήσατο παρ’ ημών, δτι δέ μήϋ·* ούτος κενήν έσγ_^ε 

πεποίύησιν, μή&* ήμεΐς ούκ επίσκοπο βάλλομεν, νποστρέψας έρεϊ. τα σαν- 

ί. 203 τοΟ γ* ούν μιμού\μενος, πο&εινότατε,— τούτο γάρ ή τό εϋκλεέστατε, και εϊ 

^ τι τούς βλακώδεις δμοιόσημον ή και ύπερέχον έπαίρει καί έπικλξ, έμοί 

1535 γ* ούν όνομάζειν σε ήδιον καταφαίνεται — δζια και τού τρόπον καΐ του 

γένους ποιων, δίδον τι καϊ ·άεφ καΐ φίλοις εύποιίας μερίδα, τοΐς μέν τόν 

τής φιλίας έπιτείνειν δεσμόν, τφ δέ μείζονος άντιδόσεως διδούς άφορμήν. 

76, Παύλφ διακόνφ χαΐ χαρτονλαρίφ. 

ΚαΙ διότι οός, φίλων <5 χρηστός εϊ, και διότι ήμέτερος, πατρί- 

1540 δος γάρ ό μαάητευόμενος τής αύτής, ύποτελεΤν ούκ έόει μισ&ούς, προ- 

χεΐσ'άαι δέ τό τής διδασκαλίας τούτφ νάμα δίκαιον ήν, μή ένδιδόντι 

τό άρύεοϋ^αι μόνον, άλλά τό πανταχόσε περισκοπεΐν καΐ συνεσταλμένος 

>-» χειρας δράν προ·&έαεως έχουσιν άποκέκλεισται ήμΐν έκεΐνο ποιεΐν, μή 

άγνοούντι γάρ, οϊδας, δποίφ λέγομεν καιρού φορά περιεστοιχίσμε^α. τό 

1545 μέντοι σταλέν γνώμης απλής ένδέον εϊχεν ούδέν, τον γράμματος αυτή τή 

ί. 203ν ονναποατολή βεβαιοϋν. ( τό μέν γάρ άσαψή τά τού νού, τό δέ δήλα τό από 

καρδίας έκκαλνπτων, τό τού λόγον, ποιεί. 

79(77). Θεοδώρφ πρωτονοταρίφ. 

Οιαις ούκ οϊδα πεποι^ώς ελπίσιν, ή πάντως μηδ* ο ποιεΐν ήρεΐτο τή 

1550 κατοχή τού πά·&ονς είδώς, ικέτης πρός ημάς έγένετό τις τών οών, και 

δι’ ών έλεγε, καΐ δι* ών έποίει τό ικετών ένδεικνύμενος. έλεεΐν μέν ούν 

είχον αυτόν και τής συμφοράς καΐ τής παρακοπής ένεκα τών φρενών κατε- 

λεεϊ<τ&αι γάρ άξιος και κατ’ άμψότερα ήν, δτι τε τοιούτον προσώπου ξένον 

^ έδειξεν εαυτόν, οτι τε καταφυγής ούκ ασφαλούς έδεή·&η, και μετά τήν πρε- 

1555 σβείαν παραλογισμού μοίρα κομιστών εαυτόν, άναλεγόμενος δέ τό μετά 

τήν άπόπχωοιν έκείνω πραχ^έν, βλέπων δέ ταύτά συνδρώντα και ον τούτφ 

' προσήκοντα εδήλου ή επιφάνεια, δς καϊ οχήμα πάντοτε καϊ τρόπους νπο- 
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φαίνει μοι άνδρός άγαμον, άρα ον κενή μοι ή προς τον κύριόν μου τον 

ί. 204 πρωτονοτάριον | συνήϋ-εια γέγονεν; ον μάτην δε προς εν 6 νους άττησχό- 

1560 ληται, άπό τούτου προς τούτο μεταπίπτουν, ήν εξ όιρχής υπόνοιαν εδωκεν, 

ώς ον ψαύλην ούααν, τηρών εις αεί. ον γάρ άν νπεύϋυνος καΐ απόβλητος, 

άξιων μετά τής άνακλήσεως και πολλών εϋρεα&αι λύαιν χρεών, καταφυγίου 

χρείαν εσχεν, μικρόν δέον ^Αρμοδίους ζητεΐν ή Αριοτογείτονας, εΧ τι παρά 

τφ κνρίφ σννοράν είχεν ίμέ τών άλλων καϋ·υστερείν. τον όι’ δν ειρηται 

1565 ταντα γνούς, οϊδ’ δτι και '&άραος τδ ήμέτερον ϋ·ράαος, και νήψιν την εκεί¬ 

νον λογίση παραφοράν, και λέων ών δήγμα παραλογίση μνός, παρ* αυτόν 

μεν οϋ, παρά ·&εον τής άφέαεως ταύτης κομιεΐαΰ'άι την αμοιβήν προα- 

δοκών. 

80{78). Τοΐς τής αχολής έπιατατοϋαιν. 

1570 Οΰ πικρός έγώ διαιτητής τό αΐρεύ-έν ύμιν έκφανλίζων, έπιψηφιζόμε- 

νος δέ τά παρ* έμαντον, άλλ* ^αομαι τής αΙρέαεως αύμψηφος, εΐ μία τών 

πάντων γνώμη καΐ ον διάφορος, και εί προς ζήλον άλλ* ούκ είς εριν όρ^. 

ί. 804ν κρίνατε ούν έν | ύμΐν αύτοΐς· δ κρφέν, άπ* αρχής δχον την άρχήν άγα- 

'&ής, τελευτών δ* είς χρηστόν, δξει τό τής παροιμίας έπιαφραγίζον «αρ|ο- 

1575 μαι (5* έξ άγα'&οΐο, τελευτήσω δ* ες άμεινον ». εμοί δ* ον τό πλήύος δόξα, 

άλλ’ ή τών δντων ϋπόπτωσις. 

81{79}. Θεοδώρφ κουβουκλεισίφ καί βασιλικφ κληρικφ. 

Τό τής τύχης ταπεινόν ήμών διαγνούς, γράμμαοιν έχρήσω τοιούτοις 

καϋικνεΐο'&αι δνναμένοις μέχρι καΐ μυελών, άλλ” οϋτε αοι τφ ύηηρετειν 

1580 βασιλει καΐ έπήρ&αι τύχη μέτρον ύπερβαίνειν δέδοται γλώττης, ώς άκριτα 

φϋέγγεο'&αι και τών άπαιδεύτων τούς πεπαιδευμένους μή διαοτέλλειν, οϋτε 

ήμιν σννταπεινονν τή τύχη τής παιδείας επετράπη την παρρησίαν, πρόβα- 

τώδεις ώστε και ηλιθίους νποτοπεΐσ&αί τιοι, τφ δηγμόν ύβρεως άγνοεΐν. 

βαρύνεο'&αι γάρ νπ" αυτής και τον λίαν έσ&λόν, και φέρειν ταύτην ονκ έξι- 

1585 σχύειν ρρδίως, οΐ ήμέτεροι είρήκασι ποιηταί. οϋτε ούν ώς ενδεής φρένων 

την έπίπληξιν άγνοήσας, οϋτε εΐ'ξας πλεΐον ονχ οίός τε ών τών άλλων 

Γ. 205 φιλοσοφειν, τά από καρδίας, τω τους σονς '&νμοΐδακεΐς είναι λόγους δηχϋ-είς 

την ψυχήν, γράψαι προήρημαι. δει σε, ώ χρηστέ φίλε, ε! δέ ταπεινοί σε 

τούτο, δέσποτα και νπερέχων και διάκονε βασιλέως καί κύριε, τους ήγεμό- 

1590 νας τής παιδείας, ϊνα μηδέν πλέον εϊπω, τιμάν, τό δέ αϋ'&άδως κατεπαί- 

ρεοΌ-αι τούτων, και τραχέως άνδραπόδοις ώσπερ προσφέρεο'&αι, σκόπει μή 

ονκ άν<5ρός είδότος έστι παιδείαν τιμάν, γέγονας δέ όποιος εϊ, καΐ σφα- 

1573 εχον εχων Α 
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λέντας ημάς εγνως είς σε, παιδός ενεκα δεομένον παιδαγωγού, τοιούτος 

ήμιν επενεχ&είς, ή πάντως και τοΐς νώτοις ήμών έπέϋου πληγάς, ενα τών 

1595 δημοσίφ κατειλημμένων άδικήματι λογισάμενος. ολίγα σοι ταντα, τήν γρα¬ 

φήν άποτείνειν ον ϋ'έλοντες, εΐπομεν. άγνοών (5« Χσϋι και τούτο, ώς 

άκροατάς μειζόνων μα'άημάτων εφαψαμένονς έχοντες, κάν αυτός ονδέν — 

ώ λόγοι καί παιδεία, πού τό ύμέτερον κεχώρηκε τίμιον;—διατείνη διδά- 

ι, δοδτ σκειν ημάς, τήν επισκοπήν έκείνοις τών έλ,αττόνων | ενεχειρίσαμεν, τήν 

1600 δσον έξην μετά τής όεούσης παραφνλακής επιμέλειαν βλέποντες, υστερούν¬ 

τος τών δφειλόντων γίνεσάαι ούδενός, ουδέ τής επιστασίας άπολειπομένους 

πάντη τής ήμετέρας. εί δέ φύσιν σννοράς εναντίαν, ή τρόπον κέντρου 

πλείονος δεόμενον, και (5ίά τοΐ5το σνλλαβαις έ’τι βούλει περικαΰ'ήσάαι ήμάς, 

καί τών μεγάλων άφεμένους φροντίδων έναπασχολεΐσϋ^αι βηματίοις μικροΐς, 

1605 παρακάλει και μή επίπληττε' δτι οϋτε πρός τριωβολιμαίονς, οϋτε προς χρη¬ 

στού τίνος άπολανοαντας ή ίπίπληξις. εί δέ καΐ χρέει καί δφλήμασιν ϋπο- 

πίπτοις, Μξεις έπαινον έπαινετέος ονκ ών, πρός τήν έ'κτισιν μή αδυνατών. 

82{60). Τφ αύτφ. 

Καί πώς ούκ έμελλον καταστήσειν είς εύ'&νμίαν τόν λογισμόν, καί 

1610 πρόί ηρεμίαν μετενεγκεΐν έκ πολλής ταραχής, καί πείσειν ήττη-δήναι παρά 

πολύ, τοΐς πο·&εινοΐς σον γράμμασιν ίντυχών; δτι γάρ παλλόμενον άστη- 

ί. 206 σας, ούκ άρ\νονμενοι λέγομεν, επεί δτι καί τοΰ πάλλεσ'δαι αύτός τήν άρχήν 

δέδωκας ον διεψευσάμε'&α. πλήν καί ή προσβολή ολιγωρίας, καί ή περι¬ 

τροπή άσ&ενείας, καί ήλέγγβημεν 6 προοβαλών σύ καί δ περιτραπείς έγώ, 

1615 πά&εσιν άλόντες ψνχής' καί τούτο άν&ρώπινον. άλλ’" ούν καί περιτρέψας 

δχεις τό έγκαλεΐν, δτι καί περιτραπέντας άνέστησας. ήμιν δέ ούκ εξεγέ- 

νέτο άντισχεΐν άντέχειν γάρ ούδέ Ικανοί, περιτρεπόντων καί ώ&ούντων 

πολλών, άλλως τε και ψυχήν άφιλόσοφον εχοντες, καν τό ονκ ον ώς δν ή 

φιλόσοφός μοι τφ δντι καί απλή διεπλάσω ψυχή, είχε μέντοι έξετασδέν 

1620 μετά τον ήδέος τό γράμμα καί πρόοαντες' δόξαν ί'αρ απετείνατο τύχης 

εξειν ονκ έχον τήν ήμετέραν γραφήν, καί τούτο διά τής άποφάσεως έδή- 

λον, τό ούκ είναι τύχην παρά ΧριοτιανοΧς. άλλ’ εί τό τής τύχης δνομα 

σκανδαλίζει σε, άπαλλάγηϋτ τού σκανδάλων έκάστφ γάρ ήμών ή τέχνη από 

ί. 206ν τριών τούτων, ψυχής, σώματος, τύχης, ή τών εκτός, εχει | διορισμόν, έπαί- 

1625 νου ή ψόγον δίδωσιν αφορμήν, και έστϊ ψυχής μέν δτι δίκαιος ή άκρατης, 

σώματος δτι εύο-δενής ή άκαλλής, τύχης άέ οτι εύπορος ή άδοξος, καί εί 

τφ τής τέχνης επομένους σκοπφ τό τής τύχης εύρες δνομα χρησαμένονς, μή 

καί εξηρτήσδαι νόμιζε τής τύχης ήμάς, δεφ δέ φαλλοί» τείνειν τό δμμα καί 

πρός εκείνον βλέπειν, παρ’ ού συμφερόντως τά ήμέτερα διεξάγεται, κάν ίλυώ- 

1601 3.η άποίειπομενον Ϋ 1603 δεομένον οοά. 
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1630 δεις δντες και σαρκικοί φρονειν ον ·&έλομεν τά τον πνεύματος, είχε δέ τι και 

ονείδους, πολλών λέγων αρχειν ήμάς, και άνδρών ^ηράο'&αι τίμιων και με¬ 

γάλων τιμήν, καΐ γνωρίμους είναι και μεγιστάαιν, οϊ και τοΐς υπό χειρα σχε¬ 

δόν άγνοονμε'&α, χειρισόφων ή φιλοσόφων έ'&ελόντων είναι πολλών, καί 

φιλαυτίας μάλλον ή φιλαλληλίας έπικρατούαης, και δώρων άλλ^ ον λόγων 

1635 φιλοτιμουμενων τανΰν, μήτε τά του πλησίον άλλα τά εαυτού ζητούντος έκα¬ 

στοι;. άλλ^οϋτε ώς ύπείληφας τό επαινετόν ούκ εχειν σε εΧπομεν — πώς ?'άρ 

{. 207 άν οι μηδέν επαίνου {άξιον) πεποιηκότες ήμεΧς [ τον κατά πολλά δίκαιον 

έπαινεισ'&αι άμοιρεΧν επαίνου διετειί'άμε^α ;—άλλ* ούκ εϊ τις επαινείται, 

ήδη και κα'&άπαξ επίκλημα διαπέφενγε μέμψεως. σάρξ γάρ εστιν ή ουνόε- 

1640 δέμε'&α, και πλείονς τού προσκόπτειν παρέχει τάς άφορμάς. επανήξας δ'ούν 

δμως ήμάς πρός τό εν&νμεΧν, δτι και οϋτω ληφ^έν λαβήν μειώσαι ζην αγά¬ 

πην ή τον άγαΰ^όν τρόπον ούκ εδωκεν. και ·9·άρρει τούτον γε ενδκεν, οτι δοα 

συντείνει πρός παιδείαν τον παιδείας δεομένον πολλής ούκ ίλλείψομεν, και 

κατ' Ινώπιον ήμών τους αύτόν διερωτώντας ΐστώντες, καί αύτοί τά Ικείνων 

1645 άναπληρονντες έλλείμματα. κδν μέν εχουσα προέλΰοι καρπόν ή σπουδή, τό 

ζητούμενον δξεις'τό πρό·&υμον δέ δν είς άξιον, δπερ άπεύχομαι, κατ εύχής 

άποβή, καΐ ήμεΧς τήν ήν ^γραψας ξχειν φροντίδα περί ήμών άποβάοαν, καΐ 

μη έκεϊ μέν χάριν βΙσόμε'&α, ώδε δέ ούκ άχαριστήσομεν. σκώλα γάρ έν μέσφ 

1649 πολλά, καΐ ού και?*8 'δέλοι τις ή Χκβααις γίνεται. | 

83[80). Θεοδώρφ πρωτοαπαϋ'αρίφ καΧ μνστικφ"^ (207γ). 

84{82). Τφ αύτφ^. 

85{83). Αέοντι μητρσπαλίτίΐ Σάρδεων (207Γ-208ν). 

’Έχω τι τοιούτον δράν περί έμαντόν, ταλ.λα ψνσεως ούκ ών δεξιάς' έξ 

ών έχόμενος, ον άν ή δρασις μετά τής άκοής άντιλάβηται, τφ μή άντιλαβέ- 

1655 ο'&αι κατά καιρόν μεταμέλομαι. καΐ τί ^άρ τούτον άσννετώτερον, τοΐς μή 

Ζρόνφ σχονσιν άδιάψευατον τον καλού ή τον κακού τήν ύπόνοιαν προσε;ΐ;είν 

είκή; ενι περιεσκόπησα ονχ απλώς έπιβάλλειν. πολλοΐς ό δφΰ'αλμός έπέστη- 

σεν 6 ήμέτερος, καΐ μήτε διά λόγων ώμιληκόσιν, οΐ τον προβολέα οίος, ώς 

οι καρτΓΟί τά όενόρα, δεικννονσι, μήτε σννηϋεία, ή καΐ τό τισι προστετηκέ- 

1660 ναι δίδοίοι, τό προσόν καλόν έξενεγκούσιν εις φώς, επεισε τον τής καρδίας 

ί. 209 πόϋον τούτοις προσσχεΧν, και είς άε'ι παραμέ\νον τό τής αγάπης άποσώζειν 

εμπύρευμα, ούκ είχε όε τί καταιτιάσ&αι τής πρώτης επιβολής ή μετά ταΰτα 

έφ' έν'ί και δεντέρφ διάγνωσις' άλλ' εί και μή άκαιρα;? προσέξειν τή μετά 

1637 αξίον &ά<1ί(3ί. 

^ « Βγζ&ηϋίοπ », ενθ·’ άν. 448. 
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ταυτα πείρα εγίνωσκον, εύλαβώς καΐ όντως είχον άπονέμειν τον ετταινον 

1665 έμαυτφ. διά τί; δτι μή τφ δφ&αλμφ τό παν επέτρεψα τής επιβολής, ούδ' ή 

εκείνον περιαγωγή τήν κατά βά'&ους μοι δέδωκε γνώοιν. επήνουν γάρ, εί 

ούτως ήν, ώς Άστνδάμας τά έμαυτον. έκεΧ'&εν δέ μοι και τήν έναπέρεισιν 

ον ματαίαν εχει 6 δφϋ-αλμός, και ή μετ' αυτόν διάσκεψις απαραποίητος 

γίνεται, και μείωσιν ό εγκάρδιος ού δέχεται πό'&ος, δϋ'εν ούδέ '&έλ.οντι 

1670 προσγίνεται τό μεταφρονεΐν. καΐ γάρ εί τό καλόν δτι πρός εαυτό εκκαλεΧται 

εΤρηται πάντως, πώς τον δι’ ολου τήν τον καλού στέρξαντα κλήοιν, ώς 

τούιω παρά πάντων των αγαπώντων τό καλόν έξακούεα'&αι τφ δνόματι, μή 

άγαπάν αΐρήσομαι εκ ψυχής; πώς δέ και τρνφάν τής εκείνον ϋ^έας ούκ έπι- 

ί. 209ν στήσω τον δφϋ^αλμόν; | και πώς τους περί τούτου δέχεσ&αι λόγους ούκ 

1675 έπανοίξω τήν ακοήν; είς τούτο γάρ εγώ μοίρας επαίνου ού πάντη αμέτο¬ 

χος, τοιοντοις άνδράαι ύέλων ονγγίνεσΰαι, και τον είς αύτούς άπλήστως 

^χειν άδιάβλητον έρωτα, και μεταπίητοντά με είς έτέραν δόξαν εύροι τις 

ούδαμώς· έπει δλίγονς είδον τό οίκεΧον είς άηαντας άνΰ^ρώπονς, ώς ό των 

δλων είπεν &εός, έπιλάμψαντας φώς. τοιοντός μοι προσγέγονε καΰαρός καΐ 

1680 δόλον άμέ·&εκτος πό'&ος πρός σέ τόν καΐ '&εφ καΐ τά &8ον φρονονσιν έγνω- 

σμένον άνΰ·ρώποις, και έκ τοιαντης προφάσεως. καΐ όντως δλον σε ό νούς 

δ ήμέτερος άνεμάξατο, ώς μήτε σχεΐν άναμνήσεως χρείαν, έξ ού τήν τιμίαν 

έμοί προσλαλιάν τό ταπεινόν ήμών έδέξατο ούς, έντυπω'&'είοης ώσπερ έν 

τούτφ τής μνήμης έκείνης, ή διηνεκή τήν οίονεί ουνόρασιν περιφέρουσα καί 

1685 συνομιλίαν κατευφραίνει καΐ τόν πό·&ον ήμών διεγείρει, καϊ ήν δν μή σνγ- 

χωννύμενος δ πό&ος, άλλ' είς τό φανερόν προερχόμενος, εί χαμαί κειμέ- 

ί. 210 νους ούκ είχεν ήμάς ήουχ_ού\σα καί συνάλίβονσα τού βίου περίστασις. νύν 

δέ φιλεΐν μέν καί τρόπφ τινί προσίεσϋαι βιαζόμεάα, άνάέλκειν δέ πλεΧον 

πειρώμε^ εαυτούς, άετοις ού δννάμενοι κολοιοϊ δντες παρίπταοάαι. άλλ' 

1690 εί μέγα μοι καί τούτο ύπήρχεν, ήν δμως έκκαλούμενον πρός τόν σόν τίμιον 

χαρακτήρα, εί μετακλητός έγενόμην δι' άηοστολ.ής συνδούλων έμών. τό δέ 

τοιούτον πρός τοιούτον έλϋ^εΧν πάσαν άφορμήν άπωάεΐσ^αι σννορώ παρρη- 

σίας' ούχ δτι τό διαηραχ^άέν μέγα — μέγα γάρ τοΐς σνννεφεΐς εχουσι τάς 

δφρνς, τοΐς διά ϋ^εόν δέ τούτο ποιούσιν ού μέγα — άλλ' οτι χάριτος έπειδάν 

1695 εγώ τνχω τοιαύτης, τό εμαντού σκοπών εύτελές, ούδ' άντωπεΐν οίός τε 

τοΐς ;ΐ'αρίσα,αένθίς είμί. και στενάζω μέν, δτι τοιούτοις άνωμάλοις άπήν- 

τησα καιροΐς' ανακτώμαι δέ, οτι τ*αυτά πάσ;^οντας καί ετέρους βλέπω, καί 

εί μή προελήφ&ης, ή άγια μοι τφ δντι ψυχή, παρά των ούδέν ή τούτο 

1699 έπιτηρούνχων, γραφέως ποιησάμενος πρόσληψιν, έόει^α αν έξ ενός είς οΐαν 

ί. 2ΐον τό τής παιδείας κα?.όν άπέρριπται καταφρό\νησιν. καί ταΰτα συνέγνων γρά- 

φειν, μή τι των υπέρ εμέ λογισάμενος—-φρενός ^’άρ έξεστηκυίας τούτο — 

άλλ’ δτι παιδείας μεϋ-’ ετέρων ή αυτός εφιέμενος, περίκοπταμένην βλέπω 

τφ βραχεί τού καιρού πρίν είς τέλος ήχ'άαι τήν έφεσιν. και διά τούτο έπαι- 



200 ΚοΙ^εΓΐ: Βγο-^πιπ^ - Βασιλείου Λαουρδα 

νεΐν τον ειηοντα πως εχω, άοΗεΐο'&αι μεν το τιμώμενον, άμελεΐο^αι δε το 
1705 άτιμαζόμενον. 

86{84). ΙΓαρ^ενίφ άσηκρήτίς^ (210γ-211γ). 

87{85). Ιωάννη μαϋ·ητχ}. 

Ούτε την τής άποστάαεως μεταμέλειαν, ούτε την δι^ Ιάμβων επιστροφήν 
παρωδούμενος—μή εις νπόληψιν πέσοι τοιαύτην 6 νονς — παραβάλλων 

1710 εκεινοις ημάς τοΐς ή δι υπεροψίαν ή διά τρόπον οχληρόν τής έμπεοονοης, 

οια τής ταπεινής ημών η άσδενεια φνσεως, μή μεδιοταμένοις οργής, χαΐ τί 
το ποίησαν εις τούτο ονχ εστι την σιωπήν ,■ του άδελφον τον σον τό αύδέ- 

καστον, το ακατάλληλον τε των αντον λόγων, ή τε τής άληδείας αποστροφή, 

και ή τής μικρολογίας έπιστροφή. δέον, εί τής άληδείας και προ τής άλη- 

1715 δείας τον δικαίου προετίμα μηδέν, αΙρεΤοδαι ηοιεΧν εκείνα, τά και άκοντας 
ήμας είς άρέοκειαν αύτον προκαλούμενα, ό δέ εΐλετο μάλλον άνάδελφος. 

άφιλος, άδικος δνομάζεσδαι ή τον δικαίου φνλαξ καΐ των φίλων, ΐνα μή 
ί. 2ΐΐν παιδευτών εϊπω, | δερηπευτής, προς δέ καΐ προνοητής τον δμαίμονος. ήμΐν 

δέ δνσφορονοι τις έγκαλέαει, πετρώδει γή §ίψασιν, άπείροις ούσι ταύτης, 

1780 τον σπόρον, καΐ κόνιν άμηοαμένοις, άλλ* ού κατά οτάχυας; οΐον δέ και τό 
αποβάν μάνδανε' σύ μέν αΐτεΐς, τυχόν καλ.λιεργίας δεόμενος" άρνονμαι δέ 
δ καλλιεργών έγώ" δ χρόνος ηαραμείβεται, αύ (5έ τίνων οίδας τητα. αΧρεΙ- 

ται δέ ο καλός ίπισκοπος κλαίοντας μέν ήμάς βάλλειν τά σπέρματα, αϊρειν 
δέ ονκ έν άγαλλιάοει τά δράγματα. ούκ οϊόε δη τριβόλων μενει και άκαν· 

1725 δών μεστή ή χώρα τή άνεηισκόπφ ταύτη έπισκοπή. 

88{86). Τφ (21ΐΓ-213ν}. 

ί. 2ΐ3ν 89{87), Θεοδώρφ κονβονκλεισίφ καΐ βααιλικφ κληρικφ, 

Ονκ επιτεινομεν την παρακληοιν. οίδα γάρ όποια ψυχής ένέτνχον δια- 

δέοει, και άρκεΐν ήγημαι ταντην άπαξ προοαγαγών. ύποφωνώ δέ, ώς τοΐς 
1730 αγωνιζομένοις οΧ έν δεάτροις σννειλεγμένοι, ένδοΰναί σε μηδαμώς, μέχρις 
ι. 214 άν έκνική\ση τής καλ.ής αναίδειας ή ενοτασις. έπέσχες γάρ άν, εί ταΐς ήδη 

σνμβολαΐς άπεκροναδης- επεί δέ κλίνοντα βλέπεις, και μόνον ον τά νώτα 
διδοντα, οτήσαι τροπαϊον προξενούν αοι την άνω σνμμαχίαν μή άποκάμοις. 

1<09 ηαραβάλ?.(αν : πΐ3,Ηπι παραβάλλεις 1711 μεϋιοταμένονς οο(1. 

^ « ΆΟ’ηνά », ενθ·* άν. 196. 
^ « Βγζ&πίίοπ », ενθ·’ άν. 449. 
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Θ0{88). Τφ αντφ. 

1735 Εί ταΐς σαΐς εναπεδόδη τό βιβλίον, γλυκεία μοι τφ δντι ψυχή, ώς ή 
παράκλησις άπήτει χερσί, μεταπεμφδήτω τφ καταβαλόντι την υπέρ αύτοϋ 
ικεσίαν έ/ιοί. εί δέ λήδη τις νποδραμοϋσα ταΐς άσχολίαις, ή αναβολή προς 
τήν άνάληψιν τούτον παρενεπόόισεν, ύποβάλλον αύδις τό γράμμα προτρε- 

ψάτω τον βο άποπληρονν τά τής καταδέσεως, ίν’ή κατάδεσις, οϋ παρέλκον- 

1740 σαν τήν άπόβασιν εγ^ονσα, κατάνενσις λογίζοιτο, ονκ άνάνενσις. 

91{39). Γρηγορίφ μητροπολίτη *Αγκύρας^ {214Γ-214ν}. 

ί. 2ΐ4ν 92{90), Θωμξ. καΐ Ιωάννη, 

Επει τό είδος ύμιν πολυπραγμονείται τής Ιατρείας, και ού μετ’ εύχα- 

ριστου γνώμης προσίεται, καΐ έπεί άλείπται οίς ποιείται και παιδοτρίβαι 
1745 έστέ, όντως αλλά μή οϋτως άνταγωνίζεσδαι, και τόδε άλ.λ,ά μή τάδε προφέ- 

ρεσδαι παρεγκελενόμενοι, οϋχ ώς γνμναζομένοις δέ και υπό άλείπταις 
ί. 2ΐδ ούσιν, εί ήσκηται ύμΐν ή πρός έκείνονς πειδώ, | άκατάλληλά τε και άπφδά 

και ανάρμοστα τά έκείνων ύμΐν έπικρίνεται, πρός οϋτω σκληρούς καΐ ούδέν 
ή ία νποσπαρέντα τφ λογισμφ άπειδεϊ χρόπφ βεβαιοϋν μεταμελήσαντας 

1750 άντιμάχεαδαι ον δννάμεδα, δ δέ και ήμάς ού βαρύνει, και ύμάς έπικρατεΐς 
τον ζητονμένον ποιεί παραινούμεν ύποκύψατε, καϊ τό μεδ’ έκονοίου γνώ¬ 

μης διδόμενον Χάβετε, τό ενδέον γάρ ή μετά ταΰτα έπΙσκεψις άναπλήσεΐ' 
καΐ μετάμελοι ού μέν ούν ^σεσδε. εί δέ τήν Ιδίαν ζητούντες στήοαι δικαιο¬ 

σύνην, ύποτάττειν έαντούς τή άληδεΐ δικαιοσύνη ού βούλεσδε, καδ’ ίανχών, 

1755 το τον λόγον, κόνιν άμήσετε. ήμεΐς δέ, άτε τοΰ άλ.ηδοΰς εχόμενοι λ,όγον, 
τον έδει Τενεδίφ, έπει τονδ’ ύμΐν πάτριον, προτεινόμενον πέλεκνν ον φοβη- 

δησόμεδα, χρέει δέ σαύτόν μή ύπόβσλΛε, μηδέ οϊου τάς άποδόσεις αξίας 
ποιεΐσδαι, δη μήτε σοΙ δέουσα νπεστιν άπλότης, μηδ’ ήμΐν ζνγοΐς έηιμε- 

1759 τρείτα* το (54(5ασκο^ενοΐ'. αντίρροπον γάρ ούχ_ όρώ τής μαδήσεως, καν αυτός 
ί. 215» ο βολ I έξωνείσδαι ταύτην διανοή. 

93{91). Χριστοφόρφ χαρτονλαρίφ τής Νέας. 

Θορυβεί μέν και καδ' αυτό ήρεμείν ον ποιεί τό τής ήλικίας άκάδεκτον 
τΐ]ν έπισχέσεως δτι πολ.λής δεομένην τών νέων ορμήν, διό και παιδαγωγούς 
εφιστασι τοντοις ατενες ενορώντας, Άργον πλέον εκείνου τούς δφδαλμούς 

1765 περιάγοντας. και τήν φύσιν δ τοκεύς αγνοεί, και παιδεντής δριμύ επιβλέπει 

1739 βο ο[αίά Ιιοο 3ί§:ηΐ£ΐθ6<: ηεδοΐο 1760 όβ... οοά. πητα. όβολφ9 1763 παι- 
δαγωγοϊς οοά. 

1 Βγζ&ηίϊοη», ενΟ’ άν. 450. 
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και σνννεφες, ιν εντιαραδεκτος ονκ άνεμοφόρητος αντοΐς ή παραδοχή τής 

παιδενοειος γενηταί" ο καΐ ακολον&ιος γινόμενον, ολίγονς εποίτιοεν τήν καχα- 

βληϋεΤααν σπονδήν δείξαντας ενεργή, ανγχεομένης δέ τής τάξεως, καΐ αφορ¬ 

μής ευκαίρου διδόμενης αντοΐς, τί τδ ονμβαΐνον; εΙκή την καταβολήν ήμας 

1770 ποιεΐσ&αι τον σπέρματος, και γήν άροΰν έρημον και ανυδρον κ,αΐ απάτητον. 

τί δε καΐ τδ ϋεριζόμενον; κόνις, και τδ τής παροιμίας, δδύναι και σφάκε- 

?^οι. και εϊ ποτέ μέν τής επεχομένης απάγων σχολής, γραφή δέ προσκα·&ίζα>ν 

ί. 226 βιβλίων, ποτέ δε ποεΐο'^αι βασι\λείοις ποιων τήν τον μα^ητιωντος ήμΐν, ώς 

φησίν αυτός, επέχεις σπουδήν, ή μή άληϋή λέγοντα δίδασκε, ή είδώς αλη- 

1776 ϋ'ενοντα του κωλνειν επίσχε, ή μάχην πονονσι μή εγκαλεΐ ήμΐν. και γραψό- 

μεϋά σε αχαριστίας. 

94{92). Τφ κυρφ Θεοδώρφ τφ μυατικφ^ (216ν). 

2ίβν 95{93), Θεοκτίατφ Χονοϋ'έτιί καΐ πατρικίφ Ιπιοτολή άπολογητική. 

^Αναπλάσεταί σου μέν ή φιλό·&εος ψυχή, τδ έαυτής ώς είκδς ειλικρινές 

σκοπονμένη, ή ηαραλογισμόν, ή γνώμην απρόσιτον, ή άγροικικδν ή&ος καΐ 

1780 άφελές, ή δ,λλο τι των δσα ποιεΧν τινα δπό κατάγνωσιν ειωϋ^εν, άλλ’ εΐ 

μέν καΐ άπειρία μετά τούτων καΐ αΙδώς ήρΐ'&μεΧτο, αΐ' των άκαταγνώστων 

έατίν, είπον άν κατευστοχεΧν τήν άνατνπουμένην ταντα ψυχήν, εΐ δέ τφ 

έκείνων καΐ αύται ού οννηρί&μηνται λογισμφ, Ιού ιού τφ λύπης ίμαντδν έπι- 

φϋέγματι ταλανίσω, δτι καϊ ϊν οίς ίπαινεΧσ'&αι δέον, κάν τοντοις ά νυν κατη~ 

1785 γορεΐσ^αι μετεακεναοε χρόνος, ή ού τούτο, περιφανέστατε, μέρος άπ,οδοχής, 

μή υπέρ τα έσκαμμένα πηδάν; δπερ ίστί μένειν είς τήν οίκείαν έκαστον 

τάξιν, άλΑά μή ύπερβαδμίως έκτείνεσ&αι. καί πώς άντωπών ήλίω τις άσκαρ- 

δαμυκτεί ονκ εις τούς ίδιους όφύαλμούς έποίαει τήν βλάβην; έγώ μέν ονν, 

όσον τδ τής τάξεως ονκ άγνοών νποβεβηκός, βουν Ιπιτίϋημι τή γλώττη των 

1790 πέρα χρωμένων τή παρρησίρ, τήν εκτισιν δεδοικώς. συνήνεγκε γάρ τφ ικτίνφ 

217 ούδέν τφ γενναίφ των | ίππων άμιλλη·&έντι, και ψωνονντι νυν διά τούτο 

βραγχώδες τή παραδέσει του εκείνφ γ^ρεμετίααι παραπλ,ησίως, και τήν τοΐς 

δμογενέσιν δρνέοις άποβεβληκότι φωνήν, εί δέ αντδς ό μέγας τφ νυν βίφ 

και περίβλεπτος, τοιαντης λαχνών διαΰέαεως τά δεΐα μελετώσης ώς άληδώς 

1795 και υψιπετή, επινεύεις τούς μικρούς ήμάς πλησιάζειν σοι, και ούδέν σε τούτο 

κατασμικρύνει, άπο^ειναι τδ διατειγμζον κάλυμμα τής αΙδοΰς καταπείσομεν 

έαυτονς. καΐ κάν μή τδ συνέδρους είναι καϊ συνομίλονς τδ καταλειπόμενον 

χαρίζηται τον παραπετάσματος, τδ γονν φανερόν τής έίέίμου προσφωνήσεως 

δώσει πάντως καϊ ύποκλίσεως. και χάρις τή προνοίρ του άγιον ϋ'εον, δτι 

^ « Β7ζ3πίίοη », ενΟ·" άν. 4δ1. 

Τό κείμενον των επιστολών του κωδικός ΒΜ 36749 203 

1800 καΐ κατόπιν, το τον λώγου, εορτής ήκουσι μερίς ήμΐν των τής εορτής 

ευρηται. 

96{94). *Ιωαννικίφ μα’&ητή έπιστατονντι. 

Τοΐς ήμετέροις πλήττειν σε λώγοις οιόμενος μή πρδς τό σκληρότερον 

μένειν και άτεγκτον, τδ ενπιϋ-ές δέ μάλλων άγαπήσαι και εύεικτον, αντί 

1805 φωνής έχρησάμην τφ γράμματι. ώς τά ποΑ^.α γάρ τοΐς από φωνής ζώσης 

ι.2ίΊν προεμένοις έλέγγ^οις άποφράττεταί πως | των έλεγχομένων ή ακοή, συνο- 

λιαϋαίνοντος τή γλώττη του νον, και ούτε τήν εϊσω τού ερκονς των δδόντων 

κάϋ-ειρξιν ταντη, ούΰ·* έαυτφ τήν προσοχήν έπιτάττοντος. και ίσως τούτο ού 

■θαυμαστόν οίδαίνει γάρ τό προσφάτως έμπεσδν τή ψυχή πάθος, και τελείων 

1810 έατι καταπαύειν τό άγριαΐνον εύθνς, μή χρόνον πρότερον τδ οίδημα κατα- 

στείλ.αντος. έπει ονν τό ίαντον κατέπραξεν δ θυμός, ύγιείας δείξας ούδέν τή 
άνωδννφ των ήμετέρων λόγων τομή, έπιπάττειν σοι τ<5 διά τής γραφής ήπια 

σννείδομεν άκη, είσηγούμενοι προσσχεΐν εύήκοον ούς, κρατερήν δ^ άποθέ· 

σθαι ενιπήν, τήν ^δργή άπόλ.λνσι καϊ φρονίμους ·» άπόφασιν, καΐ τήν « ούκ 

1816 εύσχήμων θυμώδης άνήρ». τίνος; δτι τής σοφίας ούκ άγνοεΧς, καΐ πάντως 

εί τδ εύσχημον άγαπρς, καΐ τοΐς έξεοτηκόσιν ούκ άνέχη τετάχθαι, άπέχον των 

τής μοίρας δντων έκείνης, καί δργίζον μέν—δέδοται γάρ—μή άμάρτανε 

δέ — άπηγόρενται γάρ. καΐ οτε σφάλλοντά τινα λάβοις, καί τδν τρόπον όπως 

ί. 21$ έρευνα τον σφάλματος, και τήν αιτίαν ) εί ονκ άλογος (3ι* ήν έ^είργασται 

1820 σκόπει, καΐ φανερόν τό αδίκημα κάν μή τοΐς παιόευταϊς ήμΐν, αλλά τφ γε 

μαθητιώντι, ΐνα μή τήν παιδείαν λέγειν άνεξέλεγκτον έχων, λ,άθη τοΐς 

αντοΐς περιπίπτων. καί ή παιδεία δέ, έπεί καί παιδεία, μή κατά τούς εν 

τριόδοις άσχημονονντας γινέσθω, ινα μή αντί παιδείας άλλο τι δνομα οχή. 

και εί μή τους διδασκάλους ευλαβή, τούς έταίρους ύπείδου και ουνηκόονς. 

1826 και ονκ αν προς ορμήν αλόγιστον έξαχθείης. έστω σοι εί βονλει ταντα Ικανά 

πρδς παραδοχήν χρηστής υποθήκης, τής εν ή καθέδρας άβούλως υπεζέστης 

τδν τόπον άπολαβόντι. εί δ” δπερ χαΐ τοΓς άλ.λοις, εί έμφρόνως ούκ οΐδα, 

κέκριται και σοι σννεψήφισται, πράγμα ούδέν. ηαραβεβλάφθαι γάρ ενρίακο- 

μεν ονδαμώς Σκιπίωνα τον δνομασχόν, Ίφικράτην τε και Χαβρίαν, τήν 

1830 άττοκήρνξιν των πρδς τάς μάχας αγεννων έφενρόντας, και των γενναίων άπο~ 

κεχωρικότας και ενσθενών. 

97{95). Πέτρφ άσηκρήτις και μαΐστορι^· 

98{9Θ), Σοφία τή άγίφ δεσποίνη (2ϊ9γ)^. 

1 Τό αυτό κείμενον μέ επιστολήν άρ. 22, μέ ασήμαντους παραλλαγάς. 

8 « Β^ζΕηΙίοη », ενΟ’ άν. 451 καί «ΆΌηνά», ενΟ’ άν. 196. 
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99[97). Τη αύτη^ {219ν ). 

1835 100(98), Νικήτα μοναχφ. 

Οτι^οζ δίο,χ,Βίται τις 7ι^οοβ^ίλά)V ο.'ή&εοί τότιοις καϊ άγνοονμένοις σχε¬ 

δόν, και ον τή ά^.η'&εία μόνη τό λυπηρόν εχουαιν, άλλά και τη μετά ξένων 

παντάπαοί συνδιαγωγή τό ακηδίαν επιτείνουσιν, ούκ εχοντες άγνοεΐν, σνντρι- 

βόμεϋ'α περί σου, αλύειν εις απαντά σε και δνσφορεϊν, και ζην ουκ ε&^έλειν 

1840 οϋδ" όραν ήλιου τό φως υπολογιζόμενοι, και την συντριβήν μεν τούτο ποιεΐ' 

Γ. 220 έγ^ειν γαρ των αλγεινών την επίτασιν την εις τοίου|τους τόπους μετασκήνω- 

σιν πείρα εμα'&ομεν. επειαιον δε τής σής συνέαεως τό λελογιαμένον, τον 

προσαντους σε μάλλον και τραγ^έως βίου στέργειν υποβάλλον την αϊρεσιν ον 

τον ανειμενου καί τρυφερόν, τό πολύ διασκεδάζει τής συντριβής, μεταπειΌον 

1845 τον εμόν Νικήταν φρόνιμόν όντα το τφ ΑαυΙδ β.σ'&βν έπιλέγειν έν έαντφ 

συνεχώς, « τοϋ κυρίου ή γή και τό πλήρωμα αύτης», καΐ την δ" «άλλοτε 

δ'άλλοΐον τελέύειν » {ιποφωνονσαν παροιμίαν « και χώρα έπέσϋαι·», και 

μόνην άηδίαν οδ τό άσυνήϋ·ει γή έπιχωριάζειν ήγεΧσΰαι, άλΑά τό περί τοιον- 

των έπιστνγνάζειν. έπει δέ μήτε παριούοης τής των έταίρων καί σννήΰ·ων 

1850 μνήμης δυνατόν έστι μή οίιχΐ καταπίπτειν σε πρός ά'άνμίαν, καί τφ> τής 

λύπης νέφει καλνπτόμενον τήν ψυχήν άπολέγεσβαι, μήτε τφ άστα^εΐ τον 

λογισμού μή μεταπίπτειν είς εδ&νμίαν, δπεξισταμένον τον σνγχέονχος 

νέφους, ώς έκ τούτου έκεΐ μέν Ιπιγίνεο'&αι τό άνιών, ώδε δέ άπογίνεσ^αι, 

ί. 32θν γνωρίζομέν αοι καΐ ήμεΐς τά ήμέτερα, ώς οΰδέποτε ήμέρας | δλης διαστή- 

1855 μάτι παρετάδη τό εύφραινον ήμας, άφνω τινός επισνμβάντος καί είς 

άλγημα ηεριστήσαντος τούτο, καί ούκ εν ήμΖν έστιν τούτο βλέπειν, οίς αυτό 

τούτο συγκάμπτεσ'&αι τή χείρονι μοίρα έξ αυτής γεννήσεως έπιβέβλωοται, 

άλλ ουδέ των έν υΙοΐς άνϋρώπων εΐπέ τις παραμένειν αντω τό ήδν, μή καί 

τον αντικειμένου τούτφ συμπαρα-δέοντος, καί Ισγ^νροτέρου τή έπεισαγωγή 

1860 δεικνυμένον. καϊ ταυτα &εΐναι αυνείδομεν τή γραφή, ΐνα δτε σαντόν λογι- 

σμοΐς τισιν ορα,ς σαλενομενον, καϊ υπό τού άλγονντος νικώμενον, άντισχάν 

σπουδάζης τά και άλλων ή και πάντων συμπτώματα, καϊ ούτως έρείδοις τήν 

τοιαυτην περιτροπήν, ο δε το γράμμα σοι κομίζων χρηστός ήμΐν άνθρω¬ 

πος κατεφάνη και έκ μόνης προσρήσεως. εξεις ονν αυτόν ώς εικάζω φίλον 

1865 οπονδαΐον. 

101(99). Στεφάνφ άσηκρήτις. 

Και ράκους έπίκλημα Ιμάτιον αχρείοι καινόν, δτι μηδ’ έπιβάλ.λεοθαι 

ί. 221 τήν αρχήν τούτφ προσήκει, και καλλίστου λόγου | πατέρα μειοι, εΐ διασπα- 

1841 έχει ίη εγειν οογγ. πι&πιι5 ίοΓϋ&δδδ ρΓηπα 

1 « Β7ζαιι1ίοπ ενθ-’ άν. 452 και «Ά'&ηνά», ένΰ·’ άν. 198. 
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σμοο τινι ουνεξυφανΰή τφ λόγφ νόθος επιβολή, ΐν" ονν μή τφ ύπό θριπών 

1870 βρωθέντι τφ άπόρφ τής εύαρμόστον οννϋήκης άπηχής τις καί ανάρμοστος 

αναπλήρωσις προσεξεργασθεΐσα τό δλον τού λόγου σώμα, σύμμετρα πάντα 

εχον, αίσχύνοι, ώς τους Πελ.οπίδας δ εκ του ελέφαντας ώμος, τούτο τή σή 

σννέοει άποοχαλήναι καλών εδοκίμασα, και τό κάλΧος τού λόγον φνλάξονσαν 

τή οικεία καί ουκ έκφύλ.φ προσαρμογή, καϊ ήμΐν τής ψυχρής τήν ευγένειαν 

1875 έπιδείξουσαν τή τής ενπειθείας υηακοή. 

102(100). Βάρδφ άντιγραφεΐ. 

"Υπήρξε τις διαμάχη τού νού, και τό μή ουκ ευπειθή σε εύρεΐν τότε 

ασυνήθες, τότε πρός τήν νπόκλ,ισιν άπροφάσιστον σκοπεΐν έγφντες, εΐ μή 

πίοτις ήν προγεγοννϊα, συνομιλίες μικρβ βεβαιονσα τό περί αού. τήν δέ παρέ- 

I 1880 οχε των ηθών των οών ή κατάστασις, και μακράς συνουσίας χωρίς, εϋχρη- 

στον είναι μαρτνρήσασα τοϊς φιλ,ονσι. γίνεται γάρ ώσπερ έν αώμαοί τισι 

ί. 22ΐν ταχεία καί επ* άνθρώπων άκριβής \ δποΧοί τινες εΙεν διάγνωσις, και Ι'δοις 

άν έπί πολΧ,ών τους μέν έκ ψιλής διακρινομένονς δράσεως εΐ άγαθοϊ ή μή 

τοιούτοι, τους δέ καί χρονίμ συνδιαγωγή τό δνσδιάκριτον Ι’;^οντοί, ύποτρε- 

1885 φυμένης λ.εληθνίσς τινός διαθέσεως, καί πρός τό φανερόν ού προερχομένης, 

καί διά τούτο μηδέ γινωακομένης. άλλ’' έπεί αύτδς τό χρηστόν τον ήθους 

ώς ό καθαρός τό δόκιμον γ^ρνσός έκ βραχείας έγνώρισας προσβολής, γένου 

φί).ος τοΧς έμοΧς δεξιός, καϊ μή τηνάλλως τόν ήμέχερον έξακριβώσαι νουν 

άπελέγξαι. δχει δέ ή παράκλ,ησις μήτε δυσχεραναί σε, μήτε άποκνήσαι, 

1890 μήτε ύπερθεΐναι τήν πρός 8 έπείγει διάοκεψιν. τό λοιπά δέ τό τού νόμον 

δίκαιον εξει τήν ίσχύν, συνηγορούν ή καταπαύον' ηαραφθεΧραι γάρ αύτό 

τήν ήμετέραν φιλίαν τών ατοπωτάτων ήγούμεθα. 

103(101). *Επιφανίφ διακόνφ. 

1894 ΟΙδα δτι πολλοί, εξ ών καϊ αυτός επαθον, τάς σάς κατέκ/,νααν άκοάς, 

ί. 222 ά πολλάκις, εί καί | παρηνέχθην τι, υπό μάρτνρι λέγω θεφ είς έννοιαν ουκ 

ήλθεν έμήν, ταυτα διαφημίζοντες. έστω ούν έκεΧνό σε το άλ,άθητον δμμα 

πληροφορούν, δτι οΰ μεταβέβλ,ημαι, ή τής πρός σέ και τόν μακάριόν σου 

θειον παρετράπην αγάπης καν πρός βραχύ, εί και άνθρωποι, γ^ωρίζειν μέν 

από φίλων οπενδοντες φίλωνς, εαυτούς δέ μή ενοϋν, τά τόν σύνδεσμον δια- 

1900 σπώντα ετνρευσαν. έμοί γονν αδιάλυτος καΐ έμεινε καϊ μενει- και εΐ σοΙ 

τφ φιλτάτω δοκεϊ, φράξον καν νυν τά ώτα τοΐς ονδέν υγιές λέγουσι, καί 

τών άκονσθέντων άπόκλυσαι τό πικρόν, καί εί μέν τινά βλέπεις δδόν παρ· 

ρησιησθήναι τήν τού διδασκάλου αγάπην, ή περί τούτο καταβληθιμω σπονδή· 

ει δέ τόν σίτον έτι ή τών ζιζανίοον πνίγει ύποσπορά, έμφωλ,ευέτω σου τή 

1905 καρδια και μονφ γινωσκέτω θεφ. και ημΧν τούτο αλις. ο δέ άπεστείλ.αμεν, 

μνημεΧον έχε ημών, καί μένε μέν αγαπών — έξηθωώσαμεν γάρ έαντονς — 
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Γ. 222ν ψζϋγε δε την ήμετέραν ευχήν, νττενϋ’ύνους 6ν\τας ονκ εξαριϋ^μουμένοις 

δφλήμασιν. 

104{102). ΙΙαύλφ μα'&'ητχΐ ε^ω διατρίβοντι, 
1910 Τά περί οον ταΐζ άκοαΐς εμβαλλόμενα το εναποτεϋεν βάροζ επελαφρύ- 

νει, τοιαϋτα δντα, α καΐ παρ" οϋ όιεν&ύνεται ό έκάστον οκοπος εξητοϋμεν, 

καΐ α κατά σχολήν 6 νους έκμετρών τή ψυχή εόίδου φαντάζεσύ^αί, το οΐον 

είναι τον ήμέτερον Παύλον διαγνωοϋήναι, τδ κράοιν ενηλλαγμένην αέρων 

οπείσααΰαι φύσει έντυχούσαν εύπολεμήτω, το συνασπίζοντας τους άαυνη-βεις 

1915 εύρεΐν, τό μή προσχωρήσαι βάσκανον οφθαλμόν, ταϋτα εως δ νους ήρεμων 

εζηρίϋμει, ταΐς άκοαΐς ή φήμη εναπετί-&ει, και ή γραφή υμών ή αύτόχειρος 

έπεαφράγιζεν. αυναδον μέντοι έωρώμεν τή φήμη ιό γράμμα έλλείηειν 

τδ κάκεΐνα ποιούν άτελή, ον αϋτδς μεν ίσως δλίγωρος ών άπόντος ερεΐς 

τήν έν έκείνοις δνηαιν ούχ^ δράν, έγώ όέ ίμποδών μέν δντος έκείνον ούκ 3»» 

1920 εϊποιμι ώφελεΐν. πρδς δέ ταΰτα συγκρίνων, ήχτον έκεϊνο παρά πολν τούτων 

ί. 888 άποφανώ. ευρίσκω γάρ | πολλαχόΰ^εν περισκοπών τούτων κρατουντών κά- 

κεΐνο όείκνυσΰαι ενεργές, ούκ δντων δέ μηδέν τήν έκείνον άποπεράτωοιν 

ένεργεΐν. δοτω οΰν οοι όίά σπονδής τδ παρά πάντων και φιλεΐσ&αι καΐ 

συγκροτεΐσϋαι, καΐ μηδέν είναι τδ συγκαλύπτον σον τδ συνετόν, καΐ εΐ μέν 

1925 δ μέχρι νϋν διακωλύων ώσ&είη φραγμός, εύπόρεντος εσται πάντως και ή 

διάβασις' εί δέ διαμένει άποτειχίζων, έκφεύξη τέως κενοαπουδίας έηίκλημα. 

105(103). Τφ αύτφ. 

Τό διά μακροϋ γράφειν ήμίν κεκώλυται, τής διανοίας τίκτειν ού όννα- 

μένης τφ παρεμηοδιομφ των '&ορνβούντων ταύτην δχλήσεων, αΐ δσαι εΐσί 

1930 προς είδότα περιττόν λέγεο'&αι. σοι δ’ οΰν και ή μικρά άρκέοει γραφή, κάν 

I. 223ν ταύτη τής πρδς οέ δια&έσεως δη?.ουμέ\νης ημών, οίδας, ώ βέλτιστε, μήποτε 

βάρος ήγείσϋαι ημάς τδ συνεχείς τάς περί σου φήμας παρά τοΐς καί μικρόν 

ευδαιμονίας εχονσι μέρος ποιεισϋ'αι. δ γάρ ελαττοΐ μέν τών ήμετέρων ον- 

δέν, αύξει δέ τους δι’ οϋς αί επ' άγαάφ φήμαι ώσπερ τινές έγγίνονται 

1935 παρενϋήκαι, τί τδ βαρννον μή ονγμ τούτο εχειν σπονδήν ; εγίνετο μέν ονν 

παρόντος, τής κατ’ δφ&αλμούς ·βέας σου προς τούτο κινούσης, έπεί καί τόΐς 

επισυμβαίνουοι σνμπάσχειν σννώ'&ει. γίνεται δέ καΐ άπόντος, άπομαραν- 

'&είσης ονδέπω τής μνήμης σον, έκκαιονοης δέ τον προοαναφϋ'έντα πλέον 

1939 πυρσόν, δτι και μή σννεΐναι τφ ήγαπημένω λυπεί, άνέγνωσται δέ καί ήμίν 

1. 224 κοΧ τοΐς υπό τήν διατριβήν εκκρίτοις τδ γράμμα σον, | καί εγνωσται καί 

τούτου οσον εις κάλλος ή συν&ήκη έξείργασται. νγίαινε δέ μοι μόνον αυ¬ 

τός, καΐ '&εδν αιτεί, τον τής ήμετέρας οίκονόμον ζωής, καί άπόπλον παρα- 

σχεΐν καί ενπλ.οίας καιρόν, έστω δέ σοι μέριμνα περί τής προς τους φιλονν- 

τας ΰπομνήσεως μηδεμία. 
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1945 10Θ{104). Εύ'δ'νμίφ έπισκόπφ. 

Έναπετέ'&η ταΐς ήμετέραις γ^εροί τδ γράμμα τής υμών Ιερότητας, τό τε 

συναποσταλέν τφ γράμματι δώρον, οπερ άλλος ίσως ώνόμασεν ει’σπραζιν, 

κατευστοχεΐν τής γνώμης τού δεχομένου τούτο αδυνατών. πλ.είω μέν ονν τήν 

ηδονήν ενρομεν άν, ει άπέβη δπερ ή έλ.πϊς ϋπετίάει, αυτόν σε άποδονναι 

1950 ήμίν χρόνοο διαβεβαιονσα ρητφ τον καί τή παρουσία και τή διά λόγων 

ί. 224ν καταΰ·έλ.ξοντα ομιλία, ενρομεν δέ και ούτως, τής αυτής | υμών γραφής επελ- 

^όντες τήν δύναμιν. είχε δέ καί ή ζώσα φωνή τού τήν επιστολήν ήμιν εγχει¬ 

ρίζοντας νποτείνειν τά '&έλγητρα τής πρώτης ελπίδος, καν εις μακρδν άπετα- 

μιεύετο ταύτα καιρόν, τά δέ τού γράμματος καί πρδ τού γράμματος ποιεΐν 

1955 είς δσον ή δνναμις είχ^εν ούκ άπωκνήσαμεν, τω τε πνρσφ τής οής φιλίας 

έτι προσαναπτόμενοι, τφ τε κέντρφ τού κνρού Θεοφάνους τού άγαάού φίλων 

δσαι ώραι πληιτόμενοι, δς οϊος περί ταντα άκαταγώνιστος ούκ άγνοεΐς. πλήν 

πρδς έπιϋήξαν καί νύν τδ γράμμα έπιτενεΐ τήν είς ταύτα σπονδήν, καί δσον 

είς ήμάς ήκεν ούκ ένδέης έσται τής πρδς τήν μα&ητείαν ίπιδόσεως ό άδελφι- 

1960 δονς, λείπεται δέ ύπέρ αυτού, καί ύπέρ τής κατ' δψιν ομιλίας τών φίλων, 

τήν σήν ενχεϋαι λογιότητα. φκειωμένον ούν σοι ώς Ιερατεύειν λαχόντι ΰ’βφ, 

τούτο μή κατολιγώρει ποιεΐν. | 

ί. 295 107(105), Τφ αύτφ. 

'Ήγημαι τδ οτσλ,έν μέγα, άναφέρων τό παν εις τήν μείζω τούτου άγά· 

1965 πην σον, ήτις ένεργής έωρατο, δτε τις άφορμή ούκ έμεσολ,άβει φιλίας, καί 

γάρ εί μή τι άλλο παρ' έμοι άγαάδν δράται, έπεί χρηστών είμι έργων άλλό· 

τριος, ή τών φίλων γονν μοι περισώζεται μνήμη, καί ή έκείνων είς έμέ 

ούκ άπόλλυται χάρις, άλλά διαμένει καί ζή. όιά τοντο και ή είς τδν άδελφι- 

δούν έπιμέλεια προστεϋήσεται, δη μή τής οής εγώ έπιλ,ήσμων γεγένημαι ή 

1970 γενήοομαί ποτέ χάριτος, πλήν έστω οοι δήλον και τούτο, ινα μή τό παν τής 

εκείνον πρός τά σπονδαζόμενα έπιδόοεως οίκεΐον κρίνω, δτι ούτε φαύλη τις 

περί αυτόν εστι δόξα, δτι οντε οίαν επ' δντι και σχεδόν άνεπιοκυπήτω ραάν- 

μίας περιπίπτει έγκλήματι, άλλ.ά και τρόποις διαπρέπει χρηστοΐς, και τδ 

1974 έμφιλοχωρεΐν έπι... μάλλον τοΐς μαϋήμασι τούτφ σπουδάζεται. \ 

ί. 225ν 108(105). Εύ'δ'νμίφ πρωτοασηκρήτις. 

^Ην μέν καταδεές τοσοντω γράφειν τοσοντον, μεγάλφ μικρόν, αίδούς 

γούν άξιον, και εί μή καταδεές. άπώϋει δέ τά άμφότερα καί πρός εκείνο 

οννώδ-ει τδ οοί κατά ψυχήν περικείμενον μέγεύος, πεΐδον οϊς τούτο σπου¬ 

δάζεται τοντοις ήγεΐαδαι τά κατά αώμα μικρά, και εναργής ήν ή περί τού· 

1980 τον πειδώ, εργοις οις προσεμαρτνρονν πολ.λ.οί, άλλ,' ον λωγισμοίς δεικννμένη. 

1974 ίπΐ... ηοπ Ιθ^ΐΙτιτ 
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καί δη ον κολακικη ή γραφή, τον ταύτ7]ν διακομίζοντα ενα προφαίνω των 

κηρνττοντων εκείνα, δζ δτι μή καί τα αψυχα φωνήν άφιααιν άαχάλλει. 

τοντω οίς ειπών οΐς παϋών έκήλει πειαϋ-είς, τοίοΰτον είδος εηοιησάμην 

γραφής, ρήμααιν ουχ οίς τά μή ονμπαραμένοντά σοι δηλονται γνωρίσματα, 

1985 ά?2’ οϊς ένορώντα^ χαρακτήρες άϋάνατα ταύτην συν&είς. άρκεΐ γάρ δοημέ- 

ί. 220 ραι πάντως εκείνα, παρά των ή νόμφ υπο\ταγής ή δι'‘ εϋροιαν καιροϋ προο- 

φωνονμενα. προσκείσΰ'ω δε τή γραφή αΐτησις καί αϋτη τω άποπληρονντι 

οικεία, προς ήν εί κατανενσαι όικαιοΐς δλος ών του καλού, ήμερων έβδο~ 

μάδί μια τά^ του Συνεοίου ήμΐν εγχειρίοαις επιατολάς. 

I 

1990 19Θ{107), Σάβα μαΌ-ι^τή τοϊς οίκείοις ίγχρονίζοντι. 

Τα λνπονντα με δύο ήν, δτι τε συνειδώς έαντφ εύφνως ^χοντι προς 

τήν μά·&ησιν, προς ίτερα τήν οίκείαν διάνοιαν ^τρεψας, άντί τον λόγους 

^ηραν ίχνη μεταδιώκων κννών καί πτώκας βάλλων και κατατρέχων έλά^ 

φων, δτι τε λόγος ούδείς σοι τον διδασκάλου προσήν, ταχύ πρός τονς τής 

199δ λήύης μεταπεμψαμένφ τόπους τούς καταβληΰύντας πόνους έκείνφ. καί ταντα 

μϊν τέως ήν συγγνωστά, μέχρις ή άτέλεια τής ήλικίας τά κρείττω προσεπι- 

νοειν ονκ έδίδον' άσύγγνωοτα δέ νυν κατεφαίνετο, δτε φήμαι τάς ήμετέρας 

ένήχουν άκοάς, έν έκείνη λοιπόν είναι τή ήλικίρ., ή του καλόν έξακριβάζεται 

ι. 826ν ή διάκρισις. άλ,λά παρήρει | των λνπούντων τό εν ή νυν άγγελί9εΐσά μοι 

2000 περί σου φήμη, ή δέ ήν βίβλοις έγκεΐσϋαί σε, καί πάντα σε, τό δή λεγό^ 

μενον, πέχρον οείειν καί κάλων, ϊνα τι των σπονδής άξιων έξευρε^είη. &ά· 

τερον δέ μένει συντριβον ϊτι καί πρός άβυμίαν κινούν, τό καί διατριβής σε 

καί παιδεντον έκλελήσβαι καί συνηκόων. άλλά μοι, γλυκύτατε, ύγίαινε- καί 

εΧ σοι παραμένει τις σπινΰήρ ήμέτερος, ώς τι μώλυ τήν ύπο^ήκην ταύτην 

2005 λαβών, Ηκκλ.ινον τόν κυκεώνα τής Κίρκης, τής έπιτριβούσης, φημί, οέ 

φροντίδας, καί κηρω των ώτων ό πόρος άποφραχϋείη, μέλη Σειρήνων ονκ 

είσδεχόμενος. ει δέ καί Σκύλλα τις βρώμα ίδιον ώς έταίρους τους ονς έζη- 

μίωσαι χρόνους πεποίηκε, βέλτιον μετά τών υπολοίπων οωΰήναι, άλλά μή 

μετ’ εκείνων καταποάήναι. έχεις καί αυτός έπιβοήσασ&αι Κράταιϊν τήν 

2010 σήν φρόνησιν, ήτις ονκ έάσει ματαίοις περιοτροβούμενον τήν τοσαύτην εύ- 

ΐ· 227 φνΐαν άμβλείαν μεΐναι καί άλιπή. ΐνα δέ οοι προσπαίξω τι καί τών ) μέ¬ 

τριων, εί μή μετά τής αλ2ης μητρφας περιουσίας καί ή ταύτης φειδοΛία σοι 

προσεκτήϋη, ήν είπον λεκάνην έξώνησαι, μικρά πάντα τα εις διδασκάλους 

γινόμενα λογιζόμενος. εϊη δέ προ πάντων σε καταοπάσαοΰαΐ' καί ζοντο 

2015 προ τών άλλων άρκέσει μοι. 

110[108). Νικηφόρφ κουβουκλεισίφ καΐ βασιλικφ κληρικφ. 

Δέδωκας ήμΐν, ·&·εοφιλ.έστατε, έν τή γινόμενη πρός τόν άδελφιδούν επι¬ 

μέλεια περιααοτέραν σπουδής αφορμήν, εμφανή καταστήσας τήν άγαϋ·ήν οου 
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προαίρεσιν, ουχ δτι προ τού ταύτην άνακαλυφ&ήναι τής δεούσης ούκ ετύγ- 

2920 χανεν αγωγής—έτύγχανε γάρ, υπό μάρτυρι άεω λέγομεν, έναύλου τής κα· 

τακρίοεως τής παρά σου γενομένης ήμΐν ούσης— άλ.λ’ δτι φϋάσαι διέγνωκας 

τήν ήμετέραν σπουδήν, προ τον πειραΰήναι ταύτης οϊος αυτός εΐ πρός τό 

βεβαωνν τούς λόγους δείξας εξ έργων, έχάρημεν ονν, ονκ έπϊ τή τον δώρου 

2(β4 μόνον φιλοτιμία, αλΑά καί επί τή τής τούτου ταχντήτι αποστοΑ^ς. αυτή γάρ 

ι. 227ν I εφανέρου πλέον τό τής προ'&έσεως ενγνωμον' ού τοσοντον γάρ δτε τών 

όφειλόντων τυγχάνει τις ήδεται, δσον δτε τόν δψείλοντα εύγνώμονα βλέπει 

καί πρόϋ·υμον. καί τά αά μέν ούτως, αξία πάντως τής '&εοφιλονς γνώμης 

οου. τά δέ ήμέτερα ποια; έν οΐς δει τόν παί(5ει;ό^6νον διεκβιβάζεσϋαι δ 

άδελψιδούς αναοτρέφεται' δίς τής έβδομάδος ή τών αϋτφ έρωτωμένων κατε- 

2030 νώπιον ήμών άνακρίνεται εΧδηοις' από στόματος αντφ σχεδόν άπαρεμποδί- 

στως τό κείμενον προφέρεται τής γραμματικής· τών ίπιμερισμών δ τρίτος 

ήρηται τονιφ ψαλμός' ή τρίτη τών βαρυτόνων αύτφ κλίνεται συζυγία, δ 

διερωτώμενος ίκμαν&άνει, τή πρός ίτέρους παραδόοει παρακατέχειν διδά¬ 

σκεται. ή ύπέρ αύτον σοι συνεχής γινέσ&ω εΰχή, καί σύν -δεφ φάναι, $Χ τι 

2035 τής τον παιδός σννίημι ψνσεως, ή έπ* αϋτφ ίλπίς μενει άκαταίσχυντος. γέ- 

νοιτο δέ καί τής έν δψει δμιλίας άπολαύσαι ήμάς, καί τής είς άλλήλονς άγά- 

πης μή έκπεσεΐν, | 

ί. 22$ 111(109)» Ιωάννη άσηκρήτις» 

Νυν μάλλον ή πρότερον, δ κατά πάντα τό καλόν ηροτιμών, γνωσϋήτω 

2040 σου τό ενγνωμον καί χρηστόν είς φίλον άνδρωπίναις δνστνχίαις δφ'&έντα 

περιπετή. πλείω δέ λέγειν τό έηεΐγον οϋόέν, οικο&εν σπονδάζοντά σε τό 

οννοΐσον δεδνστνχηκότι φίλφ προσεξευρεΐν. 

112(120). Θεοδώρφ μυστικφ^. 

113(121). Θεοδώρφ ηρωχοαπο.'&'αρίφ. 

2045 Πρόχειροι μέν αΐ κατανεύσεις, έτοιμότεραι δέ αι τούτων εκβάσεις, καί 

αΐ τών ϋπο·δ^έοεων άρχαί ευρέσεις σαί, καί αΐ αποπληρώσεις σπονδαί σαί, 

ί. 228ν και ονγχα)ρεΐς ονδαμώς ( ετεροο τον πρηττομένον σοι μερίτην είναι καλού, 

και ούτε τήν έξενρισκομένην αφορμήν δ ϋποβάλλων δράται, ούτε τήν άπο- 

περάτωσιν ταύτης έπιοπεύδων γινώσκεται, άλλά ού καί εϋρετής, σύ και 

2050 έκπληρωτής, ον καί πρέσβυς, σύ και κύριος τον πρεσβενομενον, κινούσης 

μέν τής ανυπερβλήτου προαιρέσεως, εξάγοντας δέ πρός έργα τού άγαμον 

2024 Ροδί αυτή 5ρ3.1ΐηπι άη&Γηπι νεί ίΓΐιιιη ΙΐίΙεΓδ,ηιιη \ι5Ι ίοτί&δδε 1ε§ΐ 

ροΙεδΙ 

^ « Β^ζ&ηίΐοίΐ», ενθ-’ άν. 452. 
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σννείδότος. αρχών ονν διασκέψεων τοιούτων εσο διά παντός, και τα πρε· 

σβεΐα φέρε πάντων μόνος αυτός, και ολίγους μέν, εΐ γε και δλίγους, εξεις τους 

εις τούτο ζηλοϋντας, οϋδένα δ'ε τον ηαρευδοκιμουντά, εγώ 5ε γάριν εχω τω 

20δδ '&εφ δτι με καΐ τον λέγειν στερείς, άφωνον τί] υπερβολή] των χαρίτων ποιων. 

114[122). Θεοδώρφ κονβουκλειαίφ καΐ χαρτουΧαρίφ. 

Ενφρανεν ημάς ου'χ ή δόαις μόνον δαψιλής ονσα καϊ ικανή δηλώοαι 

προαίρεσιν αγαϋ·ήν, αλλά και ή προς εκείνην προτερον αμέσως κλίναοα νείί- 

2059 οις. τό μέν γάρ την του διδόντος πρόσϋεοιν προς τά βελτίφ δείκννσιν αυτο¬ 

ί. 229 κινητόν, [ τά <3« αποψαίνει αυμμερίτας και τους προς τούτο σννωΰονντας 

του άγα&οΰ. εχομεν δέ και άλλο·&εν της ευφροσύνης ταύτης έξενρεΐν νπο·&έ- 

σεις, δτι τε και τφ νυν βίφ περίεισιν άγαμοί, και ού πάντη των καλών 

άμοιρος, κάν ή « οΐ κακοί πλείονες » επικρατούσα τον πάλαι ταύτην ε^ενεγ- 

κόντος άπόφασις καΐ τους μη τοιούτονς εκλογίζεσΰαι τινάς ώς τοιούτονς 

2065 ποιεί, δτι τε τής δια&έσεως παραμένονσιν, ής προς ήμάς είχες, σπινθήρες, 

καϊ ούτε χρόνος τούτους ούτε διάζενξις ένεπέοβεσεν, δτι τε ό σκάζων ήμών 

έπηνώρ'&ωται λογισμός, κενήν γεγονέναι τήν τότε συνήά^ειαν ύποβάλλων. 

*Αντισ'&ένει μέν οίν ή τον τήν δψιν σνντρίψαντος τφ μετώπφ έγράφετο κλή- 

αις, ώς δν δ ϋβριστής δστις γνωρίζοιτο καϊ σιγώντος ίκείνον' ήμών δέ, Γνα 

2070 οον τό φιλότιμον άνακηρνγβή, λαλι^σεί μέν δτε καϊ οϊς εξόν καϊ τό φωνοϋν 

{. 229ν δργανον, ό 5* τή ψνχή λόγος ούκ άποκάμοι ποτέ περιστρέφων τό | τής 

φιλοτιμίας είδος έν έαντφ. σι> δέ, χρηατέ διά πάντα καϊ τίμιε, μή περί ήμάς 

τούς άνάγραπτον ^Ιοί'ταί τήν γάριν εσο τοιοΰτος, άλλά καϊ περί άλλους, οϋς 

πολλάκις ή γνώμη δλιαάηρά ή φαύλος τρόπος διατί'&ηοιν άχαρίοτονς. άπο- 

2075 μιμεΐσ^αι γάρ σοΙ τό -άεΐον δίδωσιν ό καιρός, 8 τής εύποιίας έπίσης νέμει 

τό μέτρον άγαϋοΐς και κακοις. 

115{123). Συμεών άσηκρήτις. 

’Πτιώμην τον χρόνον, οτι μή προ πο?.λον μοι τοιοντον φίλον έδεί- 

κννεν, ήνίκα τό καθαρόν ώς αληϋώς και άνό'&εντον εγνωσται τής άγάπης 

2080 σοιί. εγνωσται δέ ον μακρα συνουσία, ή και διακρίνειν οϊδε ταντα καϊ διο- 

ρίζειν, άλλ’ εργοις, οις ριζονται μάλλον εκείνα κα'ι μένονσι πάγια, απέλυσα 

5ε τής τοιαύτης αυτόν ουδέ νυν αιτίας, καΐ μετά τό προσομολογεΙν τοιαντην 

γάριν αύτφ, δη μή συσκηνοι με τοιούτφ καλώ, ή καί, δπερ μέρος τοις 

2084 φιλούσι παραψνχής, τούτφ με δσαι ώραι παρασκευάζει καϋ^ομιλεΐν. εντε- 

I. 230 λής I γάρ άν όντως ή χάρις αντφ ελελόγιστο. νυν δέ τφ δίψει με τής σής 

έκτηκόμενον άγάπης πόρρω τον των σών άπορρέοντος νάματος γ^ειλέων 

ποιεί, και ον μέν οι μνάοι φασί Τάνταλον έοτια τά δρώμενα, αυγχωροϋαι 

2059 Νίΐιίΐ ηΐδί π.,.ύεσιν ροΙεδί 
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γάο οί λόγοι τήν υψιν τοις ήδίστοις επεντρνψάν, εί και τήν άψήν άποκοο- 

λνουοι όράν ο εκείνης έργον υπάρχει- εμέ 5έ καϊ τής εκ τούτον παραμνϋίας 

2090 ο νυν αποστερεί βάσκανος χρόνος, άλλ’ οντος μεν ποιείται τό έαντού άπε- 

κλήρωαε γάρ αύτφ ή έμή μοχϋηρία έπινοείοϋαι τοιαΰτα και δνναοϋαι- τήν 

γοΰν εν τή ψυχή διάϋεοιν, ίμις ενοΐ καϊ συσφίγγει τον πόϋον καϊ δράν ποιεί 

και ουνομιλειν, Ον χρόνος ουδέ τον χρόνον ανώμαλον άφαιρήαεται. 

116{124). Θεοδώρφ πρωτονοταρίφ. 

2095 "Η μικροψυχίας καύυποβάλλεις, και δια τούτο και ανοιας, γραφή, η 

τέκνα καϊ φίλους εχειν οίς ήρησαι ποιεϊν άπω^ί;, και τήν ήμών έπι τούτο 

κανχησιν ϋποτέμνεις. τοίννν ή μή ηέραινε τό έννόημα, και άποτρϋ^ο^ε^α 

τό έπίκλημα, ή τό δόξαν άμεταϋέτως έ'χον έ-κπλήρον, καϊ τής παρρησίας 

2099 ήμεΐς έκοτησόμε-άα. | 

ί. 23θν 117[125). Στεφάνφ μαΰ-ητή. 

Τί καταρρητορεύειν ήμών έφρνάξω, άντιϋέσεις ηλΛττων και τούτο 

λ.ύσεις έκείναις ονκ έξενρίσκων εύλόγονς, καϊ αίτιας άννπόπτονς άπαρι- 

ϋμών, ονδ" εις έννοιαν έλ&ούσας έμήν; ένϊ μέν ούν ήρκει λόγφ δηλώσαι τό 

παν, ύποψιών άπηλλαγμένφ τοιούτων. ήλως δέ μακράν άποτεινάμενος τήν 

2105 γραφήν, τφ τοιαύταις σνμπεσειν περιαγωγαΐς κατασοφιαΰ'είς ή κατασοψισά- 

μενος. εχον γονν εϊ τι κάν ποσώς έμοί πείϋη, τής ύποδειχϋείοης καϊ 5πο- 

δειγβηοομένης μα&ήαεως. και των ελπίδων εϊκων άλλά μή άποπηδών ού 

διαψευοΰ·ήοη. καΐ ώς διδασκάλοις ήμΐν, μή ώς πώλοις χρώ, ούκ έπικάμ- 

πτων, καμπτόμενος 51, καϊ μαοτιγούμένος, άλλ* ού μαστιγών, καϊ τοιοντος 

2110 (δν, τό ουνεΤρον δξεις τό κεχηνός. έγώ δέ των έϋίμων τι διαπΐπτον βλ,έπων 

ουδέν ήσ^ήαομαι, και ώς έπΙ τέκνοις φιλοπάτορσι τά φιλόηαιδοζ Ινόείξομαι 

πατρός. εί τφ μικρω δέ παροράματι ονχ ώς επί παισϊν άναπανσομαι, νπο- 

ί. 231 κύπτοντας φιλώως τοις ψϋάσασιν υμάς ού λωβών, άνιάοομαι μέν | κάν άπο- 

χρών εσχον τό άνιάααν, δεικνύειν δέ τά πατρός ού λήξω, εοκ εΐοω των 

2115 ε,αών ορώ υμάς αγκαλών, καταλοίπων νμιν τά τοις άπείϊ^εσί παιοϊ σκοπεϊν 

σνναντήματα. 

118{126). Θεοδώρφ μυατικφ^. 

119{127). Θεοδώρφ κουβουκλεισίφ καΐ βααιλικφ κληρικφ. 

^Εξηρτήσδαι δοκώ έν οοϊ και βλεπομενφ μοι και μη τα εμα. διο και 

2120 ορών, περί τούτων συνομιλώ- καϊ μή έντυγχάνων, άναφέρειν κρίνω εις σέ 

2113 ήμάς οοά. 

^ « Βτ^ζίΐηΙΐοπ ενΟ-’ άν. 452. 
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εν αλλοΐζ ταντα σιγών. εχεις ονν το σταλέν έπίόος οίς όεΐ, και ϋπο^εζ α 

δει, καί ώ&ει περί ών δει, καΐ τνχοις καΐ ών δει και δτε δει. | 

{. 23ΐν 120{128). ΘεοφΙΧφ άαηκρητις. 

Χρεία κατήπειξεν αναγκαία τδ βιβλίον ζητειν. και 6 τοντο κατέχων 

2125 ον φίλος, και ό νυν αντό λαβειν αξιών τών αγαπωμένων. ενφρανεΧς ονν 

άποδιδούς, λυπήσεις δε μή άποδιδούς. 

121{129). Θεοδώρφ ηρωτοβπαΰ'αρίφ παί Ηριτϋ. 

^Εχει τι διδόναι και τί] φιλία το δίκαιον, δποτε μή παραποιοΧτο, φανε- 

ράν δε παραδεικνυει τής ακριβούς εξετάσεως την άύέτησιν. εΐ ούν όρ^ς, 

2130 φίλη εμο'ι ψυχή, άντεχόμενον του «5{καίου τον τό γράμμα σοι φέροντα, τοΧς 

δικαίοις άκολον&ών ταχεΐαν, τούτο γάρ ή γροιφή δειται, τήν δικαιοΰοαν 

ψήφον έπάγαγε. εί δέ παρεκβαίνοντα μεν τής άλη'δείας, πλεονεκτούμενον 

δε κατά τοϋτο δπό του άντιδίκον, έπεί καΐ τοις νικώαι στίργεται μή άρκεΐ· 

σϋ^αι τη νίκη βιαιότερον έπικεΧο&αι τφ ήττημένφ, δίδον τι αϋτός οννε^ 

2135 τδς ών τοΧς ψιλοΰοιν ήμΧν, 8 καΐ τό νικών ού λνηει μέρος, καί τφ ήττη· 

μένφ χαρίζεται. 

122(130). Θεοδοσίφ μοναχφ. 

Οΐς άπεστάλη τά δμέτερα δέδοται γράμματα, καΐ α{}'δις τά παρ*αϊτών 

ί. 332 άντιγραφέντα, βίρ μέν, άνείληπχαι δ’ οίν δμως. \ Ιπέχει γάρ τά πολλά τών 

2140 πραγμάτων δ δχλος. άπαλειφ'δεΧααν μέν ονν τήν μνήμην αΐτόϊς ιβ]ν σήν οίκ 

ήν ίδεΧν, ίντετνπωμένην δέ και μένονσαν δτΐ’ καί τοϋτο έδήλον ή μετά 

περιγ^αρείας καί σπονδής τών σών γραμμάτων άνάληψις. αλλ* εμφανής τφ 

γράμματι μή ών δ σκοπός, δι” ον ή προς εκείνους αποστολή γέγονεν, ονκ 

εδωκε γνώρισμά τι, φ καταλσ/5εΓν τον έκείνων ήδννή'&ην σκοπόν, πλήν τον 

2145 περιφερόμενου τφ προτέρω άνέμνησα γράμματι, καΐ ή αυτή μετά τής αυτής 

εωράτο απορία προϋέαεως. και οίδα δτι αφορμής διδόμενης ευκαίρου οϋκ 

αύρας φορά τό εδραΐον αυτών οιχήσεται τής αγάπης, αϋ δέ, τφ ^εφ μεμε- 

λημένη ψυχή, τφ κα'&’ έκάστην ενχάς άναφέρειν άταράχφ νοΐ μεμνήσ&αι 

τών σννη&ών αγάπα και φϋ,ων. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. 'Ο διευθυντής τής Έπετηρίδος άνέγνωσε τό Ικδιδόμενον κείμ€- 
νον μέχρι τής σ. 196 καΐ εσημείωσεν ά ν ε υ τής έγκρίσεως τών έκδοτων αύτοΰ. Τή 
παρσκλήσει των δέ απέσχε περαιτέρω έπεμβάσεως. | 

Ν. Β. Τ. 

ΑΝΝΑ Η ΚΟΜΝΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΜΗΡΟΣ 

Ή *Αλεξιάς τής ’Άννης τής Κομνηνής, τής -θυγατρός του αΰτοκράτο- 

ρος *Αλεξίου είναι χωρίς αμφιβολίαν εν εκ τών σπουδαιότερων έργων τής 

βυζαντινής ιστοριογραφίας. Αυτό δεν οφείλεται μόνον εις το εξαιρετικόν 

ενδιαφέρον του συγγράμματος τουτου ώς ιστορικής πηγής διά τήν βαρυσή- 

μαντον έποχήν του αυτοκράτορος *Αλεξίου και τούς πολέμους αυτού κατά 

τών Τούρκων, Πατζιανακιτών, Κομάνων καΐ Λατίνων, άλλα και είς την 

μεγάλην καθαρώς φιλολογικήν αξίαν τής "Αλεξιάδος. 

Έν τούτοις, Ινφ σχετικώς πολλοί ΙρευνηταΙ άπέδωσαν μεγάλην προσο* 

χήν είς τό Ιργον τής ’Άννης ώς ιστορικήν πηγήν, δλίγοι είναι Ικεΐνοι οί 

οποίοι Ιπρόσεξαν τήν φιλολογικήν σημασίαν τού συγγράμματος και προσε* 

πάι^ησαν νά τό χαρακτηρίσουν και νά διορίσουν τήν ούσίαν τής λογοτεχνι¬ 

κής φύσεώς του. Και αΐ προσπάΌειαι αύται περιορίζονται ώς επί τό πλεΐστον 

ή ε!ς τήν με?^την εντελώς εξωτερικών στοιχείων καΐ μέσων τής έκφράσεως, 

τ) εις γενικάς και τυχαίας μάλλον παρατηρήσεις χωρίς αύστηράν μέθοδον και 

συστηματικήν μελέτην. 

Κοινόν χαρακτηριστικόν δλων αυτών τών παρατηρήσεων άφορωσών είς 

τήν λογοτεχνικήν φύσιν τήςΆλεξιάδος είναι, δτι ούδένα τών Ιρευνητών ικα¬ 

νοποιεί β όρισμός τής ’Αλεξιάδος άπλώς ώς ιστορικού συγγράμματος, άλλα 
δλοι αισθάνονται τήν ανάγκην νά τήν χαρακτηρίσουν ώς άνήκουσαν κατ’ ού¬ 

σίαν είς άλλο φιλολογικόν είδος, μολονότι ή Ά}.εξιάς άναμφισβητητως παρου¬ 

σιάζεται υπό μορφήν ιστορικής συγγραφής. 

Χαρακτηρίζεται ούτως ή ’Αλεξιάς ώς πανηγυρικός λόγος^ Αυ¬ 

τός ο χαρακτηρισμός τονίζει τήν ρητορικήν φύσιν τού έργου. Εις τό σύγ¬ 

γραμμά της ή "Αννα είναι τφ δ'ντι ρητορικωτάτη καΐ διαπνέεται όλόκ?.ηρος 

από χήν επιθυμίαν νά έξυμνήση τά κατορθώματα καΐ τάς άρετάς τού αύτο- 

κράτορος Αλεξίου. "Ομως, δεν δύναται τούτο νά χαρακτηρισθή ώς πανηγυ¬ 

ρικός λόγος, άπλούστατα διότι ανήκει εις τό είδος τής ιστορίας και δχι εις 

τήν ρητορικήν, οση. και νά είναι ή έπίδρασις τής τελευταίας ΙπΙ τήν ιστό* ^ 

ρίαν, ’Αρκεΐ νά άναγνώσωμεν τον τφ δντι πανηγυρικόν λόγον τού Θεοφύ¬ 

λακτου, αρχιεπισκόπου Άχρίδος εις τον αύτοκράτορα Αλέξιον τον Κομνη- 

' Παραδείγματος χάοιν ό Ινϊί&νΓίη, 'Η φορολογική πολιτική τοΰ Βυζαν¬ 
τίου είς τήν Βουλγαρίαν (ρωσιστί), Υΐζ. Υτοιη. X, 1956, σ. 91. 
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νόν\ διά νά εννοήσωμεν την βασικήν διαςροράν μεταξύ πανηνυρικοΰ λόγου» 

ό όποιος εξυμνεί, και ιστορίας, ή οποία πρώτ’ απ’ ολα διηγείται. 

’Άλλοι πάλιν χαρακτηρίζουν τήν Άλεξιάδα ως ποίησιν εν πεζφ 

λόγφ. Ουτω ό V. Ογοοιι^ λέγει διά τήν Άλεξιάδα, δτι είναι μία πραγμα¬ 

τική ομηρική εποποι'ία εν πεζφ λόγφ, διακεκοσμημένη διά προσωπικής και 

πρωτοτύπου τέχνης. *0 χαρακτηρισμός ούτος βασίζεται εις τήν ισχύν των 

αισθημάτων, εις τό πάθος και τήν ζωηράν γλώσσαν τού συγγράμματος, τήν^·· 

γοητείαν τού οποίου εξέφρασε τόσον καλώς ό Οΐιειίαηάοη *Ως κατά βάσιν 

ποιητικόν εργον καΐ ταυτοχρόνως ώς πανηγυρικός λόγος εχαρακτηρίσθη ή 

Αλεξίας πρώτα από τον Κρούμβαχερ^, μετά τής αναγκαίας δμως Ιπι- 

φυλακτικότητος. «Ή πανηγυρική τάσις», λέγει ό Κρούμβαχερ « έκφαίνεται 

Ιν αύτφ τφ τίτλφ Άλεξιάς, δστις μάλλον μηνύει έπος ή ποίημα εν πεζφ 

λόγφ». Ούτως διατετυπωμένοι, οι χαρακτηρισμοί αύτοί δόν είναι πλέον δρι- 

σμοί τού εΐ'όους, είναι μόνον δρθαί παρατηρήσεις διά τάς έσωτερικάς τάσεις 

τού έργου. Καί πράγματι ή Άλεξιάς δεν δύναται νά όρισΟή ώς ποίημα §ν 

πεζφ λόγφ, άπλώς διότι ποίησιν Ιν πεζφ λόγφ δεν Ιγνώριζον ώς φιλογικόν 

είδος ούτε οί Αρχαίοι ούτε οί Βυζαντινοί.«- 

Περί επικών στοιχείων όμιλεϊ καΐ ό ο ί β ®, χωρίς δμως νά χαρακτη- 

ρίση τήν ιδίαν τήν Άλεξιάδα ώς εποποι'ίαν Ιν πεζφ λόγφ. 

Ό χαρακτηρισμός τής Άλεξιάδος ώς κατ’ ούσίαν ποιητικού έργου δεν 

στηρίζεται εν τούτοις μόνον είς γενικάς εντυπώσεις, άλλ* έχει ώς βάσιν και 

μίαν προφανή επιρροήν, τήν όποίαν ύπέστη ή Άλεξιάς άπό τά ομηρικά έπη, 

και προ παντός τήν Ίλιάδα. Έκτος τού ίδιου τού τίτλου παρουσιάζει ή 

Άλεξιάς πολυαρίθμους δμηρικάς παραπομπάς καΐ ύπαινιγμούς, καί χρησι¬ 

μοποιεί πολλάς όμηρικάς λέξεις®. Ή Ιπιρροή αυτή τού Όμήρου, γνωστή 

1 ΡΟ, 126, οοΐ. 287 -306. 

2 1^3. νδίβατ Ιίίΐ6Γ3ίΓ6 άε3 οεαντεδ ΗΐδΙοΓΪιιαεδ ΐιγζ&πίίπδδ, ΒγζΕπΙίποδΙδνίοα 
XIII, 1952- 1953, σ. 260. 

Εδδ»! 51ΙΓ Ιε Γβ§ηε άΆΙεχίδ I Εοηιπβηε (1081 -1118 ), Ρ^ηβ 1900, σσ. 

ΧΧΓ - XXII ■. Οπ εοιηρΓεπά βη ΙίδΛηΙ Γουντα^ε ό’Αηηβ ΡεττευΓ <3ε Μ“β άβ 
δένί§;ηε, ςαί 3 έετίΐ ά3.η5 υηε <3θδ εεδ ΙεΐΙτεδ : Νουδ Ιίδοπδ υηε ΠΐδίοίΓε άεβ 
ειηρεΓεατδ ΟΌτΐεπί, έετίΐε ρ3Γ απε ]ενιηε ρΓΪπεεδδε, ίΐΐΐβ άε Ι'εηιρεΓεϋΓ Αΐβ- 

χΐδ : οεΐΐε ΙιίδΐοΐΓε εδΐ άίνεΓίίδδεπΙε. ( Ι,είίΓεδ, έά. ΜοπιπεΓηυέ, Ι. V, ρ. 278) 

Ε3 ίεηπε ρΓΪηαεδδε 3ν3ΪΙ δθΐχ3ηίε αηδ. 

^ Σίρούμβαχερ-Σωτηριάδου, Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, 

τόμος Λ’, έν ’ΛΟ'ήναις 1897, σ. 557. 

^Αηπε Οοιηηθπε, ΑΙεχΐαθε, Τεχίε έ1:3Ϊ)1ί εΐ ΪΓ3θυΐί ρ3Γ Β. ΕείΙ), 

1. I, Ρβτίδ 1937, σσ. XXXIII - XXXIV. 

®.Ε. Οδίετ, Αηη3 Κοιπηεπ3, ί. ΙΙΐ, Καδίμίϊ 1871, σσ. 58-62 δίδει κατά¬ 

λογον τών ομηρικών παραπομιτών τής "Αννης, τον όποιον συμπληρώνει ήΟ.Βιι- 

ε 1ί 1 ε Γ, Αηημ €οιυηεπ3, Εοηόοη 1929, σσ, 197 -200. 
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και εις τά έργα άφιλων βυζαντινών ιστοριογράφων τής μεταγενεστέρας επο¬ 

χής είναι πολύ αισθητή εις τήν Άλεξιάδα καΐ απασχολεί δλους, οι όποιοι 

μελετούν τήν Ανναν ώς συγγραφέα. Εις τά ζητήματα ταύτα δίδουν μεγά* 

λην προσοχήν και ό Οδίετ ^ καΐ ή Βα^1^I6^ άλλα δεν μελετούν παρά τά 
καθαρώς εξωτερικά στοιχεία, τήν ομηρικήν διακόσμησιν τού υφους τής 

"Αννης. Τήν επιρροήν των ομηρικών επών επί τής Άλεξιάδος τονίζει καΐ ό 

Ν. ΙοΓ§·^®. 

*0 ομηρικός χαρακτήρ τής Άλεξιάδος δεν περιορίζεται έν τουτοις μονον 

εις μίαν εξωτερικήν διακόσμησιν τού λόγου και εις μίαν επίδειξιν ομηρικών 

γνώσεων, αλλά σχεδόν δλόκληρον τό έργον διαπνέεται άπό γνήσιον Ιπικόν 

πνεύμα. *Η ΒαοΙεΙθΓ παρετήρησεν, οτι δσον περισσότερον περιγράφονται εις 

τήν Άλεξιάδα γενναία έργα χαΐ κατορθώματα, τόσον όμηρικωτέρα είναι καΐ 

ή διακόσμησις τού ύφους*. Αύτή ή παρατήρησις είναι μονον εν μερει ορθή, 

διότι εις τήν Άλεξιάδα υπάρχουν πολλαΐ διηγήσεις μαχών καΐ κατορθωμά¬ 

των άνευ ή μετά δλίγης μόνον διακοσμήσεως. "^Ομως αύτή ή παρατηρησις 

φανεροίνει διά πρώτην φοράν, δτι ύπό τήν Ιξωτερικήν όμηρικην κατασκευήν 

τής Άλεξιάδος δυναται νά εύρεθή πραγματικόν όμηρικόν πνεύμα, μία γνή¬ 

σια επική διάθεσις. Τούτο μάς δεικνύει λ.χ. τό χωρίον 1,7,3: 

*0 δέ γε ίμδς πατήρ 6 Κομνηνος * Αλέξιος ώς πρδς Τυφώνα μέγαν ή 

έκατοντάχειρα Γίγαντα άντιπαραταξάμενος καΐ πάσαν έαντφ ανεγείρας 

στρατηγικήν μηχανην καΐ φρόνημα γενναϊον ώς πρδς άντίπαλον παρεοκευα- 

στο. Και μήπιο τόν εκ τών προτέροαν άΜιον κονιορτδν άποτιναξάμενος 

μηδέ τον λύ&ρον τον ξίφους καΐ τών χειρών άποπλυνάμενος ώσπερ λέων 

έγώρει βλοσυρός πρδς τόν χαυλιόδοντα τούτον συν Βαοιλάκιον τόν '&νμδν 

αύτον άνεγείρας 

Τά μυθολογικά ονόματα, ή πάλη τού συός καΐ τού λέοντος δεν είναι 

μόνον ρητορικά κοσμήματα Ό τρόπος, διά τού οποίου ή ’Άννα περιγράφει 

τά τρία «προ τού θρόνου κατορθώματα (1,9,6)» τού πατρός της, είναι 

γνησίως επικός κατά τό πνεύμα του. Διά νά έπιβεβαιωθή ό Ισχυρισμός 

ούτος, άριωϊ νά άναγνώσωμεν τήν διήγησιν τού πολέμου κατά τού επανα- 

στάντος δουκός Βρυεννίου. Έν γένει ή διήγησις τών «τριών άθλων» τού 

Αλεξίου, ή καταστολή τών ανταρσιών τού Ουρσελίου (1,1-3), τού Βρυεν- 

1 "Ενδ-’ άνωτ., σ. 57 -77. 

* "ΕνΟ·* άνωτ., σ. 479 -522. 

^ ΜβάαίΙΙοηδ ά’ΙιίδίοΐΓε Ιίίίετ&ίΓε Ι3γζ3η1:ίπβ I. Εεδ ΗΐδίΟΓίεπδ, ΒγζαηΙίοη 

2, 1925, σ. 283. 

* "Ενθ·* άνωτ., σ. 199. 

® Είς τήν Άλεξιάδα παραπέμπω κατά τήν εκδοσιν τοϋ Εεΐΐ), "Ενθ·* άνωτ. 
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νίου (1,4-6) χαι του Βασιλακίου (1,7-9) είναι εντελώς επική. Ούτως ή εξόρ- 

μησις του Βρυεννίου προς την μάχην: 

Αυτός ά’ ο Βρνέννιος τό μέσον κατείχε της φάλαγγος Βκ τε Μάκεδό- 

νων και Θρακών σνντεταγμένον καΐ τοϋ αρχοντικού αύμπαντος δσον επί- 

λεκτον. Πάντες δέ έφ’ ϊπηον Θετταλής εποχούμενοι και τοις οιδηροΧς 

'&ώραξι και τοΐς περϊ την κεφαλήν κράνεοιν έξαατράπτοντες, τών χε ιππίαν 

διεγειρομένων ές δρ'&όν ούς και τών ασπίδων προς άλλήλας παταγονσών 

πολλή τις αυγή αυτών τε και τών κορύ&ων εκεϊϋεν εξέπιπτε μετά <5ε/;αα- 

τος. Ό <5έ εις μέσους κνκλούμενος 6 Βρυέννιος καϋ^άπερ τις ^Αρης ή Ρίγας 

ύπερωμίας εις πήχυν ενα τών άλλων πάντων ύψούμενος καΐ αυτόχρημα 

ϋάμβος ήν καΐ φόβος τοις ύλεωμένοις. 

“Αναμφίβολος είναι 0 Ιπικός χαρακτήρ τής διηνήσεως ταΰτης και ύπό 

την ρητορικώς κατεσκευασμενην ιστορίαν πνέει καίίαρόν δμηρικόν πνεύμα. 

Τό αότό ισχΰει περισσότερον άκόμη διά τήν περιγραφήν τής άνδρείας, τήν 

όποιαν εδειξεν 0 Βρυέννιος κατά τήν ΰποχώρησιν τής στρατιάς του (1,6,5-6): 

^Αλλ’ δ γε Βρυέννιος καί τοι πολλά βαρυνόμενος ΰπό τοϋ πολέμου 

καΐ σύν βίρ, ώ&ούμενος έδείκνυ τό άνδρεϊον καΐ ευψυχον άεΐ μέν έπιοτρο- 

φάδην τύπτων τόν έπιόντα, άεΐ δέ τά τής φυγής καλώς καΐ άνδρείως διοι~ 

κονομούμενος, Συνήραντο δέ τούτφ καΐ ό αδελφός έξ έκατέρου μέρους και 

ό υΙός καΐ κατ* έκεϊνο καιρού '&ανμα τοις πολεμίοις ίδείγβησαν ήρωϊκώς 

άνταγωνισάμενοι. ’Ήόη δέ τον ίππου καμόντος καΐ μή όνναμένου φενγειν 

ή καΐ δίώκειν ( εγγύς γάρ ήν τοϋ άποπεπνενκέναι διά τούς έπαλλήλους <5ρό· 

μονς) άναοειράσας τούτον ά Βρυέννιος καΰ'άπερ τις άΰ-λητής γενναίος 

εΐστήκει πρός τάς λαβάς καΐ προς έαυχόν δύο τών Τούρκων γενναίως έξε- 

καλέοατο. ^Ων ό μέν εις παίει τφ δόρατι, άλλ’ ούκ εφΰη δούναι βαρειαν 

πληγήν και λαμβάνει άπό δεξιάς τάνδρός βαρυτέραν ψϋάνει γάρ άποκόψας 

τούτον τήν χεΐρα ό Βρυέννιος τφ ξίφει, ή μετά τον δόρατος πρός τονδα- 

φος έξεκυλίοΰη. ^Άτερος δέ τούτων τον ίδιου ίππον καταπηδήοας κα^ά- 

περ τις πάρδαλ.ις ήλλετο επι τον ίππου τον Βρυεννίου έναρμόσας έαντόν 

επί τής όσφύος. Καί ό μέν εΓ;ι;εΓ0 τούτον άπρΙξ καί έπιβαίνειν έπειράτο 

τού νώτου, ό δέ καϋάπερ ϋηρίον έπιστρέψας «αυτόν εκκεντεΐν διά τοϋ 

ξίφους έβούλετο. Ον μέντοι κατά νονν έχώρει άντρο τά πράγματα, αεί τοι 

τον κατά νώτον Τούρκον λνγιζομένον και τάς τρώσεις εκφεύγοντος. *ΕπεΙ 

δέ και ή δεξιά αύτφ απειρήκει κενεμβατονσα και άπεΐπεν δ άϋ·λητής, 

ένταν·&α πρός άπασαν γ^εΐρα πολεμίων ένδέδωκεν εαυτόν. ΟΧ και σύλλαβό- 

μενοί τούτον και ώσπερ μέγα κνδος άράμενοι κομίζονσιν Άλεξίφ τφ Κο- 

μνηνρο ον πάνυ μέν τοι πορρωτέρω κα'&εστηκότι τής τον Βρυεννίου άλώ- 

οεως, έκτάττοντι δέ τάς τε τών βαρβάρων και τσς έαυτοΰ φάλαγγας καΐ 
προς τόν πόλεμον έρεϋίζοντι. 
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“Επικόν και ομηρικόν μεγαλεϊον χαρακτηρίζει επίσης καΐ τήν σκηνήν, 

δπου ό “Αί,εξιος καί 0 α1χμά?.ωτός του, δ Βρυέννιος άναπαΰονται εις εν 

άλσος (1,6,8-9) : 

Και γάρ Ικανόν αύτφ μετά τήν άλοοσιν συμπορευϋεις διάστημα, έπάν 

τόν... οϋτω καλούμενον τόπον κατέλαβεν άνακτήσασ&αι τής λύπης χρηστύΐς 

έλπίοι τόν άνδρα βονληϋείς, πρός αυτόν έφη « άποβάντες τών ίππων καϋε- 

ζώμεΰα μικρόν εαυτούς διαναπαύσοντες ». “Ο δέ τόν περί ψυχής δεδιώς 

κίνδυνον μεμηνόαιν εφκει και ον γε ραστώνης εν χρεία ήν; Πώς γάρ ό καΐ 

αυτήν άπολεγόμενος τήν ζωήν; *Αλλ* δμως τφ τού στρατηγόν ενϋ·νς νπε- 

τάγη βονΧήματι. Τοιοϋτον γάρ τό δοϋλον πρός άπαν τό έπιταττόμενον 

βρ,δίως ύπεΐκον, καΐ μάλλον εΐ δορυάλωτον άγοιτο. * Αποβάντες τοίννν οί 

δημαγωγοί τών ίππων, ό μέν ενάεν ώς έηΐ στιβάδας επι πόας ενϋ^ύς άνέ- 

κειτο χλοεράς, Ικεΐάε δ* δ Βρυέννιος βίζης ϋπεράεν ϋψικόμον δρνός τήν 

κεφαλήν άνέχων. Κάκεϊνος μέν ίκά'&ενδε, τόν δ* ούκ είχε νήδυμος ϋπνος, 

τοντο δέ τό τής γλυκείας ποιήσεως. Αλλά τόν όφάαλμόν άνατείνας καΐ τό 

άπηωρημένον τοις ητόρ'άοις ξίφος ΐ^«ασά/.ΐ£νος, επεί μηδένα μηδαμού τότε 

παρόντα έώρα, άνακτησάμενος τής άϋ'υμίας έαντόν κρβιττονος γίνεται λογι¬ 

σμού και άποκτεΧναι τόν έμόν πατέρα βουλεύεται· Καϊ τάχα δν εις Ι'ρχον 

άπέβη τό βούλευμα, εΐ μή τις άνωέλεν '&εία τούτον διεκώλυοε δνναμις τό 

αχριον τον ϋυμοϋ έξημερώσαοα καΐ Ιλαρόν τφ στρατ?;χφ ένατενίζειν παρα- 

σκενάσαοα. Ταϋτα έγώ έκείνου διηγουμένον πολλ.άκις ήκονον. 

“Επικόν είναι καΐ τό χωρίον, δπου ό άγριος καΐ ακάθεκτος Βασιλάκιος 
^ είσεληλύύ'ει» εις τήν άδειαν σκηνήν τοΰ “Αλεξίου « πολυτάρακτόν τε καί 

θορυβώδες βοών». ΚαΙ δταν δεν εΰρισκε τόν μέγαν δομέστικον «^τι μάλ¬ 

λον έβόα καί εκεκράχεί “που ποτέ Ιστιν ό τραυλός;*» ( 1,8,1). 

Έξ ϊσου επική είναι καΐ ή περιγραφή τής νυκτερινής μάχης, ή οποία 

ήκολουθησεν (1,8,3-6). 'Η διήγησις αυτή διαλύεται εις σειράν μονομαχιών 

και περιπετειών διαπρεπών μαχητών. 

'Ο ακαταμάχητος Βασιλάκιος, 0 όποιος μετά τήν ήτταν τής στρατιάς 

του, προδοθεις άπό τούς Θεσσαλονικεϊς άνθίσταται αγρίως και δεν παραδί- 

δεται, περιγράφεται μετ’ επικής δυναμικότητας (1,9,4). 

Μετά τά κατορθώματα ταΰτα υμνείται δ νικητής, δ μέγας « καί έμός 

πατήρ» Αλέξιος, ώς πραγματικός ήρως τοΰ έπους (1,9,6). 

Διά νά αϊσθανθή κάνεις πλήρως αυτόν τόν κατά βάθος επικόν χαρακτήρα 
τής περιγραφής αυτών τών τριών « προ τον ί^ρόνον κατορ·&ωμάτων » χοΰ 

Αλεξίου δεν άρκοΰν τά άνω άναφερθέντα δείγματα. Πρέπει νά άναγνοίση 

τις ολόκληρον τό κείμενον, διά νά άντιληφθή τάς πολλάς ενδείξεις επικής 

διαθέσεως. Μία εκ τών σπουδαιότερων είναι δ προσωπικός χαρακτήρ δ 

οποίος δίδεται εις τάς στρατιωτικάς αύτάς επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται περί 
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αύτοκρατορικών στρατευμάταϊν, των οποίων ήγεΐται ο μέγας δομέστικος και 

καταστέλλει δυναμικώς απόπειρας ανταρσίας διαφόρων άξιωματοΰχων και 

ηγετών του στρατού, αλλά ζωγραφίζεται ό Κομνηνός ο ^Αλέξιος καΐ ή άν* 

δρεία και ή έπιδεξιότης του διά των οποίων νικφ διαφόρους ίσομάχους και 

αξιοθαύμαστους αντιπάλους. Δεν βλέπομεν λοιπόν τον μέγαν δομέστικον και 

διαφόρους άπειθαρχουντας στρατιωτικούς ηγήτορας, αλλά τον "Αλέξιον και 

τον Ούρσέλιον, τον "Αλέξιον και τον Βρυέννιον και τον "Αλέξιον και τον 

Βασιλάκιον. Τά στρατεύματα του παίζουν δευτερεύοντα ρόλον, πράγμα πολύ 

χαρακτηριστικόν διά την επικήν νοοτροπίαν. Την ύποχώρησιν λ.χ. των 

στρατευμάτων τού Βασιλακίου από τόν "Αξιόν πρός την Θεσσα?ιθνίκην περι¬ 

γράφει ή "Άννα ώς έξης: ό μεν Βασάάκιος πρόσ·&εν Ι’φενγεν, ό δε Κο¬ 

μνηνός ’Άλεξίος εδίωκεν (1,9,2). Και τό ενδιαφέρον είναι, δτι μία καθα- 

ρώς επική νοοτροπία εκφράζεται ενταύθα διά τού ρητορικού σχήματος τού 

παραλληλισμού, 

Είς τάς διηγήσεις των μαχών δεν τονίζονται τόσον αί κινήσεις των 

στρατευμάτων καΐ τά αποτελέσματα των (μολονότι βεβαίως και αύτά περί* 

γράφονται), δσον τά κατορθώματα καΐ αΐ περιπέτειαι διαφόρων διαπρεπών 

πολεμιστών. Και δεν Ικτίθενται μόνον αί άντικειμενικαι εξελίξεις τών στρα¬ 

τιωτικών επιχειρήσεων και συμπλοκών, άλλά ζωγραφίζεται καΐ ή δρμή, ή 

έντασις, ή άνδρεία, δ φόβος, ή φυγή. Τονίζονται δηλαδή αΐ αίσθηματικαί 

πλευραί τού πολέμου, πράγμα τό όποιον καΐ πάλιν αποτελεί μίαν ουσιώδη 

ένδειξιν τής Ιπικής νοοτροπίας. 

Χαρακτηριστικόν τής έπικής νοοτροπίας είναι και ή συμπάθεια διά τόν 

ήττηθέντα γενναΐον άντίπαλον, ή πλήρης άναγνώρισις τών μαχητικών και 

ανθρωπίνων του προσόντων καΐ ή έλλειψις πάσης αδιαλλαξίας καΐ απάνθρω¬ 

που μίσους. Τοιαύτα αισθήματα ευρίσκει ή "Άννα οχι μόνον διά τόν Βρυέν- 

νιον (1,6,7), τό όποιον θά ήδύνατο νά άποδοθή είς οικογενειακούς λόγους. 

Τήν ιδίαν συμπάθειαν εκδηλώνει καΐ διά τόν Ούρσέλιον (1,3,4) καΐ διά τον 

Βασιλάκιον (1,9,3). “Οπως και εις τόν “Ομηρον αί εκδηλώσεις τού Θερσί¬ 

του, τού αντιπροσώπου τού λαού, δεν συγκινούν καθόλου τόν ποιητήν, ούτω 

καΐ εις τήν Άλεξιάδα ή μεγάλη άνδρεία τών αρχηγών τών Παυλικιανών 

και τών Βογομίλων δεν άξιούται ούδεμιάς συμπάθειας και άναγνωρίσεως. 

“Υστερ’ από δλα αυτά, καθίσταται πλέον αδύνατον νά άμφιβάλλη κανείς περί 

τής γνησιότητος τού επικού πνεύματος, τό όποιον εκδηλώνεται τόσον περιέρ¬ 

γως διά τής όμηριζούσης ρητορικής τού πρώτου άναφερθέντος χωρίου 1,7,3. 

"Άλλο τοιούτο χωρίον είναι ή σκηνή, δπου ό Νικηφόρος Βρυέννιος 

τοξεύει (10,9,8-9 ) : 

'Ο ό" έμός δεσπότης ό Καΐσαρ αναλαβόμενος, ώς εΧρηται, τους τής 

τοξείας ειδήμονας επί τών πύργων ΐστατο τοΐς βαρβάροις έπιτοξαζόμενος. 

Και πάντες μεν είχον τόξα και εύστοχα και εύϋ·νβολα' νεανίαι γάρ ήσαν 

σύμπαντες ονχ ήττους τον ομηρικού Τεύκρου είς τοξικήν εμπειρίαν. Τό δε 

τόξον τον Καίσαρος "Απόλλωνος ήν αρα τόξον αυτόχρημα" ονδε γάρ κατ’ ε¬ 

κείνους τους ομηρικούς ^Ελληνας νενρήν μεν μαζω, τάξω δε σίδηρον ήγέ τε 

και εφήρμοττε κννηγετών αρετήν ένδεικνύμενος κατ’ εκείνους, άλλ’ ώσπερ 

τις ^Ηρακλής εξ ά·&ανάτων τόξων θανάσιμους άπέπεμπεν 6'ιστούς και ούπερ 

αν στοχάσαιτο κατενστοχών ήν, ει μόνον ϋελήσειε. Και γάρ καΐ εν άλλοις 

καιροΐς, όπηνίκα καιρός άγώνος και μάχης παρήν, δντινα και σκοπόν 

εθετο, ευθύς ονκ αστοχον εβαλλε, καΐ φ αν μέρει έπετο^άσατο, κατ’ εκεί¬ 

νου του μέρους ευθύς έτίτρωσκεν αεί. Οντως Ισχυρόν ετεινε τόξον εκείνος 

καΐ βέ)ως ήφίει δξντατον, καν τή τοξεία δέ και υπέρ τόν Τεύ·Λρον αυτόν 

καΐ τούς Αϊαντας φαινόμενος. Άλλά καίπερ τοιοντος ών δεδιώς τό τής 

αύτής ήμέρας αΙδέοιμον και τήν τον αύτοκράτορος παραγγελίαν εγκάρδιον 

^χων ετεινε μεν τόξον Ιταμώς τούτους και άλόγως τοΐς τείχεσι πελάζοντας 

δρών και άσπίσι καί κυνέη έαντούς ηεριφράττοντας καί τό βέλος έτίθετο 

τή νεύρα, άλλ’ όμως άστογ^α θέλων έβαλλεν, δπον μέν εΐ'σω πέμπων, δπου 

δέ καί νπερπέμπων. Κδν δέ διά τήν ενεστώααν ήμέραν ϋπεστέλλετο ένατό- 

χως κατά τών Αατίνων βαλεΐν, άλλ’ έπεί Αατϊνός τις Ιταμός καί άναίσχνν- 

τος ού μόνον κατά τών άνωθεν Ιοταμένων πυκνούς έξέπεμπε δΧοτούς, άλλά 

και τή Ιδία διαλέκτφ πολλ,ά φωνών ύβρίζειν έδόκει, τείνει μέν κατ’ αύτον 

δ Καΐσαρ τό τόξον του δ* ούχ δλιον βέλος δκθορε χειρός, άλλά διέτρησεν 

μέν τόν θυρεόν, τόν δέ φολιδωτόν θώρακα σύν αύτφ διελών τφ βραχίονι 

τή πλενρφ τό βέλος ηεριέηειρεν. "Ο ό* εύθύς άφωνος εκειτο χμμάζε κατά 

τόν ποιητήν, φωνή ό’ ούρανόν ήκε τών μέν έηαγαλλομένων τφ Καίααρι, 

τών δέ έπι τφ πεητωκότι άπολοφνρομένων. Καρτερώς ούν αύθις τών τε 

ιππέων εκεΐθεν μαχομένων τών τε έν τοΐς χείχεοιν ιοταμένων βαρύς καί 

δεινός έξ άμφοτέρων άνερριπίζετο πόλεμος. Επιβολών δ’ αύθις ό αντο- 

κράτωρ τάς Ιδίας δυνάμεις είς φυγήν τάς τών Αατίνων προύτρέφατο 

φάλαγγας. 

Και ενταύθα είς τήν ομηρικήν διακόσμησιν τού λόγου άνταποκρίνεται 

μία βαθύτατη επική διάθεσις καί νοοτροπία. Τόν άνδρα της, τόν Καίσαρα 

Νικηφόρον καί τόν πατέρα της, τόν αύτοκράτορα "Αλέξιον θεωρεί ή "Άννα 

ώς επικούς ήρωας, και εξ "ίσου δλας τάς διαπρεπούσας μορφάς τής βυζαντι¬ 

νής αυτοκρατορίας καί τούς μεγάλους εχθρούς τού Βυζαντίου, τόν Ρομ- 

πέρτον, τόν Βαϊμούντον και τούς μεγάλους φεουδάρχας τής Δύσεως' τόν 

Γοντοφρέ, τόν Ραούλ, τόν Ίσαγγέλη και τούς λοιπούς αρχηγούς τής σταυ¬ 

ροφορίας. 

Καί διηγούμενη τήν δίοδον τών σταυροφόρων διά τού εδάφους τής 

αυτοκρατορίας κατέστρεψεν ή "Άννα τήν χρονολογικήν σειράν τών γεγονό- 
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των, διά νά ζωγραφίση χωριστά έκαστον των μεγάλων αρχηγών. *Η τεχνική 

αΰτη είναι καί^αρώς ομηρική ^ 

Ούτως εξηγείται και ή τόσον αισθητή άντίθεσις μεταξύ τής γνωστής 

άντικειμενικότητος τής επικής διηγήσεως και τού υποκειμενικού και άκρως 

προσωπικού τόνου, 0 όποιος προφανώς επικρατεί εις τάς έπικάς σκήνάς τής 

Άλεξιάδος. Ή ’Άννα δεν είναι «.^έσπις άοιδός », σεμνός εξ Ιπαγγελματος 

« δημιοεργός »δ οποίος ζή εκτός τού ύπ’ αυτού αδομένου ηρωικού κόσμου.^ 

και προς τούτον ούδεμίαν εχει προσωπικήν σχεσιν, αλλά είναι και ή ιδία 

μιέρος αυτού, είναι καΐ ή Ιδία μέτοχος τής δόξης και τής ηρωικής αίγλης τού 

πατρός της και τών μεγάλων συναγωνιστών και εχθρών του. *Ενφ έις τάς 

φλέβας τών άοιδών δεν ρέει θειον αίμα τών διογενών βασιλέων, ή Κομνηνή 

αισθάνεται μεθ* υπερηφάνειας έαυτήν θυγατέρα και σύζυγον τοιούτων 

άνδρών. 

'Ως αποτέλεσμα λοιπόν τής μέχρι τούδε διαπραγματεΰσεως τδΟ θέματος 

δύναται νά συναχθή τό γεγονός, δτι ή 'Άννα ή Κομνηνή δεν δίδει είς το 

Ιστορικόν της σύγγραμμα μόνον μίαν έξωτερικήν διακόσμησιν δι’ όμηρικών 

στοιχείων, άλλ" δτι δλόκληρον τό Ιργον διαπνέεται άπό γνήσιον Ιπικόν 

πνεύμα, τό όποιον προέρχεται άπό μίαν βαθυτάτην επικήν διάθεσιν τής Ιδίας 

τής ’Άννης. 

Ή συνεχής καΐ Ισχυρά παράδοσις τής Ιλληνικής ιστοριογραφίας, ή 

όποία ΰπέσχη μεγάλην Ιπιρροήν τής ρητορικής, ε'λαβεν ώλοκληρωμένην μορ¬ 

φήν άκόμη εϊς τήν άρχαιότητα, καΐ ή μορφή αύτή έμεινε κανών καΐ διά 

τούς βυζαντινούς ιστοριογράφους ^ ”Αν καί είς τάς πρώτιστας άρχάς της ή 

ίστοριογραφία εΐχεν ώρισμένας σχέσεις μετά τής επικής παραδόσεως, ή πρα¬ 

γματιστική τάσις καΐ δ κατακλυσμός διά ρητορικών στοιχείων μετά τόν Ισο¬ 

κράτη Ιξήλειψε καΐ τά τελευταία ϊχνη αυτής τής πρωτογόνου καταστάσεως. 

Ούτως ή επική ορμή καΐ τό ομηρικόν πνεύμα είς τό ιστορικόν σύγγραμμα 

τής ’Άννης αποκλείεται νά είναι παραδοσιακόν στοιχεϊον, Γεννάται τότε τό 

πρόβλημα, άπό πού προέρχεται καΐ εις τί οφείλεται αυτή διά τήν Άλεξιάδα 

τόσον χαρακτηριστική επική ορμή. 

'Η άπάντησις θά εύρεθή ευκόλως, αν στρέα1^ωμεν τήν προσοχήν μας 

επι τό γεγονός, δτι ή δυναστεία τών Κομνηνών, προέρχεται άπό τήν στρα¬ 

τιωτικήν αριστοκρατίαν τού Βυζαντίου καΐ αντιπροσωπεύει τούς μεγά?Λυς 

1 Τήν υπαρξιν ποίΑών επικών σκηνών εις τήν Άλεξιάδα παρετηρησε καΐ ο 
1ν6ίΐ3. Πρβλ. "Εν&’ άνωτ., τ. I, σσ. XXXIII - XXXIV, οπού καΐ λεπτομερείς παρα- 

πομπαί. · 

2 ρ 382 -386, 

° Περί τού ΰ'έματος τούτου πρβλ. Νικολάου Β- Τωμαδάκη, Οί βυζαν¬ 

τινοί Ιστορικοί, Έπιστ. Έπετηρίς τής Φιλοσ. 2χολ. Αθηνών, τ. Ε, 1954-1955, 

σσ. 82 - 96. 
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φεουδάρχας τών επαρχιών, οΐ όποιοι κατείχαν καΐ τά ύψιστα στρατιωτικά 

αξιώματα. ΑΙ δυναταί αύται οΐκογένειαι έκράτουν τά μεγά?>,α κτήματα πρό 

παντός τής Θράκης καΐ τής Μικράς 'Ασίας. Ή στρατιωτική παράδοσις τών 

οίκογενειών αυτών εχει μίαν επικήν αϊγ/ιην καί συνδέεται μετά τού «κρι¬ 

τικού επικού κύκλου. 

Είναι γνωστόν, δτι διάφοροι παοαλλαγαΙ τού άκριτικού έπους εξυπη¬ 

ρετούν τάς αξιώσεις τής παραδόσεως και τού γοήτρου μεγά?.ων φεουδαρχι¬ 

κών οίκογενειίόν, δπως τών Δουκιον, τών Βοτανειατών και τών ιδίων τών 

Κομνηνών*. Τόσον στεναΙ ήσαν αί σχέσεις τών μεγάλων φεουδαρχών τού 

Βυζαντίου προς τό λαϊκόν έπος καΐ τό γνήσιον πνεύμα τής βυζαντινής ηρωι¬ 

κής ποιήσεως. Αί κοινωνικά! συνθήκαι τής ζωής τών μεγάλων φεουδαρχών 

του Βυζαντίου ήσαν τοιαύται, ώστε άναγκαίως εγέννων Ιπικήν διάθεσιν^ 

Έκςηιείσα Ικ τοιούτου κοινωνικού περιβάλλοντος καΐ άνατραφεΐσα μέ 

αύτήν τήν νοοτροπίαν, εξαιρετικώς δ* εύαίσθητος διά τήν Ιπικήν αΐγΡνην τού 

γένους της, δεν είναι καθόλου περίεργον, δη ή “Άννα, δταν Ιγνώρισε τήν 

άρχαίαν φιλολογίαν, ήσθάνθη μίαν ζωηράν έλξιν και προφανή προτίμησιν 

διά τά δμηρικά ποιήματα, καΐ δτι διεκόσμησε διά πο?νυαοίθμων όμηρικών 

στοιχείων τό ιστορικόν της σύγγραμμα, μεστόν άλλως επικής νοοτροπίας. 

Ούτω είς τήν Άλεξιάδα τά όμηρικά στοιχεία Ικφράζουν μίαν Ιπικήν διάθεσιν, 

τής όποιας ή γνήσια Ικδήλωσις είναι τό άκριτικόν έπος είς τάς λογίας του 

παρα?Ααγάς 
*Η αγάπη τής “Άννης διά τά δμηρικά έπη, καΐ πρό παντός τήν “Ιλιάδα^, 

δεν είναι λοιπόν ένδειξις άνθρωπισμοΟ, άλλ“ αποτέλεσμα γνησίας φεουδαρ¬ 

χικής καΐ μεσαιωνικής νοοτροπίας. Είναι αύτό άκόμη μία άπόδειξις κατά 

τής λανθασμένης άπόηιεως εκείνης, ή όποία ταυτίζει τήν άναγέννησιν τών 

^ Α. Κσμπάνη, Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, “Εκδοσις ε', έν 

Άθήναις 1948, σσ. 14 -16. 

2 Πρβλ. Γεωργίου Ί. Κουρμούλη, “Επος καί επική υλη, Έπιστ. Έπε· 
τηρίς τής Φιλοσ. Σχολ. Αθηνών, τ. Ε', 1954-1955, σ. 229; «“Επειτα καΐ αι κοι- 
νωνικαί συνθήκαι, ύφ’ ας άνεπτΰχτησαν άμφότερα τά επη (τ.ε. τό ομηρικόν καί τό 
άκριτικόν) εμφανίζουσι άξιολόγους αναλογίας. Ή πατριαρχική συγκρότησις τών ομη¬ 

ρικών γενών, ή προβολή τής τότε αριστοκρατίας καί τοΰ βίου της δεν διέφερε κατά 
βάσιν άπό τήν αρχοντικήν συγκρότησιν τοΰ μεσαιωνικού βίου». 

Μολονότι δεν δύναται νά παραδεχθή, οτι αί κοινωνικοί συνθήκαι τοΰ βίου, τόν 
όποιον μάς ζωγραφίζουν τά όμηρικά έπη δεν διαφέρει « κατά βάσιν » άπό τόν βίον 
τών φεουδαρχών τής «άκρης» (πρόκειται περί διαφόρων κοινωνικών συστημάτων), 

αΐ άνω σημειωθεϊσαι παρατηρήσεις παραμένουν δρθαΙ ώς πρός τάς άξιολόγους ανα¬ 

λογίας τάς οποίας ούδείς δύναται νά άμφισβητήστ). 

2 Περί τής συγγενείας τών επικών περιόδων τοΰ ελληνικού λαοΰ πρβλ. Κουρ¬ 

μούλη, “Ενθ' άνωτ., πανταχοΰ. 
^ Γλυκεία ποίησις 1, 6, 9 και 15, 6, 8. 
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γραμμάτων εις τό Βυζάντιον επί Κομνηνών μετά του ανθρωπιστικού ρεύμα* 

τος. Μόνη ή εκκλησιαστική πολιτική των Κομνηνών αυστηρώς καταδικά- 

ζουσα πάσαν έκδήίι,ωσιν πνευματικής ανεξαρτησίας άρκεϊ νά απόδειξη το 

αντίθετον^. 'Ο ανθρωπισμός ενός συγγραφέως δεν προκύπτει εκ τής γλώσ* 

σης καΐ του ΰφους, δπως τό λέγει ό Κρουμβαχερ 
Συνεχίζουσα διά τής Άλεξιάδος της τήν μακράν παράδοσιν τής έλ?ιηνι- 

κής ιστοριογραφίας ή "Αννα εξέφρασε και τήν επικήν ιδιοσυγκρασίαν τής 

μεγάλης φεουδαρχικής αριστοκρατίας των βυζαντινών επαρχιών. 

ΚαΙ δμως τό έπος και ή ιστορία είναι διαφορετικά εϊδη και ή συγχυ* 

σίς των δεν επιτρέπεται. Βασικός κανών τής άρχαίας λογοτεχνίας είναι, δτι 

τά διάφορα εϊδη πρέπει νά χωρίζωνται ακριβώς και δ ϊδιος κανών ισχύει 

καΐ διά τούς Βυζαντινούς. Πώς εϊναι λοιπόν δυνατόν νά τόν παραβίαση ή 

"Αννα, τής όποίας ή γνώσις τής άρχαίας λογοτεχνίας ήτο τόσον βαθεϊα; 

Ή λογία βυζαντινή φιλολογία, δπως και ή λατινική φιλολογία τού 

δυτικού μεσαίωνος, συνεχίζει τάς παραδόσεις τής άρχαίας λογοτεχνίας καΐ 

τηρεϊ πιστώς τούς κανόνας της. Έν τούτοις τό ζωντανόν αίσθημα διά τήν 

σημασίαν των κανόνων τούτων χάνεται συχνώς καΐ ούτω δημιουργούνται 

πολλαΐ παρεξηγήσεις^. Ούτως έξαλείφεται καΐ ή σαφής διάκρισις ποιήσεως 

καΐ πεζού λόγου είς τό άμεσον αίσθημα των άνθρώπων, χωρίς δμως νά 

έκλειψη ποτέ Ικ τής τυπικής θεωρίας τής λογοτεχνίας. Αύτή ή έξέλιξις ήτο 

τό άποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων* άφ* Ινός μέν τής έπιδράσεως τής 

ρητορικής, ή όποία είσήγε ποιητικάς λέξεις καΐ ποιητικάς εικόνας είς τόν 

πεζόν λόγον καΐ ρητορικά σχήματα είς τήν ποίησιν, άφ’ ετέρου δέ τής καταρ* 

ρεύσεως τής αρχαίας προσφδίας, ή δποία είχεν ως άποτέλεσμα, οτι τό έμμε¬ 

τρον τού λόγου έπαυσε νά είναι αντιληπτόν. Ούτω συνεχύθησαν τά δύο 

μεγάλα διηγημιατικά εϊδη* τό έπος και ή ιστορία εις τήν άμεσον συνείδησιν 

1 Πρβλ. I. Ρ. υβρεηδ^ίί, Σχεδιογραφίαι διά τήν Ιστορίαν της βυζαντι¬ 

νής μορφώσεως (ρωσιστί), έν Πετρουπόλει 1891, πανταχοΰ καΐ Α. Υοΐΐεονα, Ή 
βυζαντινή ιστορικός “Αννα ή Κομνηνή, έκθεσις (ρωσιστί), νίζ.νΓειη- 8, 1956, σ. 391. 

2 Κροΰμβαχερ-Σωτηριάδου, τ. Α', σ. 559. « Ένφ ό Γενέσιος, ό διά¬ 

κονος Λέων καί έν μέρει αυτός ό Άτταλειάτης ύπόκεινται έτι είς τήν έπίδρασιν τοΰ 
γλωσσικού τύπου· τής μακεδονικής εποχής, οστις αποκρούει τήν κλασσικότητα και 
βασίζεται ούσιοίδώς επί τής βυζαντινής καί εκκλησιαστικής συνηθ'είας, ή “Αννα άνα- 

στρέφεται εντός τοΰ γνησίου ανθρωπισμού». 

Περί τής εσωτερικής έννοιας τοΰ ανθρωπισμού πρβλ. Νικολάου Β. Τωμα- 

δάκη, “Ησαν βάρβαροι αΐ Άθήναι επί Μιχαήλ Χωνιάτου ; Έπιστ. ΈπετηρΙς τής 
Φιλοσοφ. Σχολ, Αθηνών, τ. Ζ', 1956 - 1957, σσ. 104-105. 

3 Περί τοΰ θέματος τούτου Ιχω γράψει περισσότερον είς τήν μελέτην* Σχήματα 
Γοργίεια είς μίαν παλαιοσλαβικήν προσευχήν έξομολογήσεως ( σερβο - κροατιστί μετά 
εκτενούς γερμανικής περιλήψεως), ιή οποίο τυπώνεται είς τόν 6ον τόμον τοΰ περιοδι¬ 

κού δίονο. 
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των Βυζαντινών. Ή "Αννα άναγινώσκουσα "Ομηρον δεν είχεν άμεσον αϊσθη- 

σιν ούτε πλήρη συνείδησιν τής βασικής διαφοράς, ή δποία χωρίζει τό έπος 

από τήν ιστορίαν. Τήν σύγχυσιν αυτήν δεικνύει σαφώς καΐ δ Φώτιος εις 

τήν Βιβλιοθήκην του (οοά. 80), όπου δίδει τόν χαρακτηρισμόν τού Όλυμ- 

πιοδώρου, τόν οποίον λέγει ποιητήν. ΚαΙ μετά κρίνων τήν ?ωγοτεχνικήν 

αξίαν τού Ό?^υμπιοδώρου γράφει: « <δστ£ μηδ* άξιος είναι είς συγγρα¬ 

φήν άναγραφεαΰ-αι δ λόγος». *0 γράψας ιστορικήν συγγραφήν είναι 

δηλαδή διά τόν Φώτιον ποιητής. Διατί τότε ή "Αννα νά μή διακοσμήση 

χαί κα?Αωπίση τήν συγγραφήν της δι’ άνθέων εκ των απείρων θησαυρών 
τού Ποιητου; 

Έκ των προλεχθέντων δύνανται ΙπΙ τέλους νά συναχθούν τά Ιξής συμ¬ 

περάσματα ι Ή δμηρική διακόσμησις τής ’Αλεξιάδος και αί πολλαΐ δμηρι* 

καΐ άναμνήσεις της δεν είναι μόνον μία Ιξωτερική κατασκευή τού λόγου, 

άλλ* άνταποκρίνονται είς μίαν είλικρινή καΐ βαθεΐαν επικήν διάθεσιν, ή 

δποία Ιμπνέει ολόκληρον τό έργον. Ή έπική διάθεσις αΰτη προέρχεται άπό 

τήν επικήν νοοτροπίαν των μεγάλων φεουδαρχικών οικογενειών, μεγαλογαιο· 

κτημόνων καΐ στρατιωτικών άξιωματούχων. Έκφρασις τής νοοτροπίας αυτής 

είναι και ή λογία παράδοσις τού άκριτικού έπους. "Εχομεν λοιπόν έν πολύ 

χαρακτηριστικόν παράδειγμα, πώς τό λογοτεχνικόν έργον εκφράζει τήν σύγ¬ 

χρονον πραγματικότητα, χωρίς δμως νά διακοπή ή συνεχής έξέλιξις τής 
παραδόσεως. 

"Οπως διά τού Αλεξίου τού Κομνηνού έπεκράτησαν δριστικώς είς τήν 

πολιτικήν ζωήν τού Βυζαντίου αί οικογένειαι των μεγάλων φεουδαρχών, ούτως 

είσήγαγε και ή κόρη του τήν ύπερήφανον, άριστοκρατικήν, μαχητικήν και 

άτομιστικήν νοοτροπίαν τής αριστοκρατίας αυτής είς τήν ιστοριογραφικήν 
παράδοσιν. 

{Άθήναι - ) 
ΚΑΒΟδΙ,Αν ΚΑΤίόΐΟ 



ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΥΜΝΟΥ 
ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛ9ΔΟΥ 

Λιερευνών τάς πηγάς τοϋ εσχάτως ΰπ’ έμοϋ εκδοβέντος ΰμνου Ρωμα- 

νοΰ τοΰ Μελφδου ^ και τάς ύφισταμένας σχέσεις μεταξύ ύμνων τού αυτού 

ποιητού, συγγενών δέ προς τό -θεματικόν άντικείμενον τού εκδιδομένου, διε- 

πίστωσα δ'τι -ΰφίστατο καΐ σχέσις μεταξύ των ύμνων τούτων και των πτιγών 

τού τελευταίου. Έξετάσας δ* έν συνεχεί(? τάς έπ'ι μέρους λεπτομέρειας εΰρον 

ώρισμένα στοιχεία χρήσιμα, νομίζω, διά τήν προω-Οησιν τού προβλτ}ματος 

των πηγών των ύμνων Ρωμανού τού Μελφδου. 

Ταύτα, γενικώς είπεΐν, είναι τά άκόλου-θα: 

α) ΕΙς τούς γνωστούς ήδη Πατέρας τής Εκκλησίας ^ οϊτινες έπέδρα· 

σαν είς τήν διαμόρφωσιν τής ποιήσεως τού Ρωμανού ή και άπλώς ,τού Ιδα* 

νεισαν τά -θέματα των ύμνων του, πρέπει νά προστε-θή και 0 Ευσέβιος 

’Αλεξανδρείας. 

β) Τά Αμφιβόλου γνησιότητας πατερικά κείμενα διεκδικούν, άν ούχΙ 

πρωτεύουσαν, τούλάχιστον Ισότιμον πρός τά γνήσια θέσιν, δσον άφορφ είς 

τήν χρησιμοποίησίν των ώς πηγών υπό τού Ρωμανού. Τούτο όφεί?.εται, έκτος 

των άλλων, και είς τήν δημοτικότητα των τελευταίων τούτων κειμένων, πλη¬ 

ρών φανταστικών καΐ δραματικών στοιχείων μή υπαρχόντων εις τά κανονικά 

βιβλία τής Εκκλησίας. Ό Ρωμανός εύρεν εις τά ευρέως κυκλούμενα ταυτα 

κείμενα πλουσιώτατον υλικόν τό οποίον Ιχρησιμοποίησεν είς τήν οικοδομήν 

τών ύμνων του. 
γ) Μετ’ έκπλήξεως παρετήρησα δτι πολλά χωρία τών έν ?νόγφ κειμένων 

βαίνουν ρυθμοτονικώς. Τό θέμα ^ ενέχει ούχΙ μικράν σπουδαιότητα, διότι 

1 Πρβλ. Ρωμανού αίνος είς τό ΠάΟ·ος και τήν “Ανάστσσιν, έν Ρωμανού τοΰ 

Με?νωδοΰ "Υμνοι, τ'. Γ', Ά-δ-ήναι 1957, σσ. 43 κέξ. 
^2 Τοιούτοι είναι ό Ιωάννης Χρυσόστομος, ό Βασίλειος Σελεύκειας, δ Ά«·ανά- 

σιος και Κύριλλος ΆλεΙανδρείας, δ Κύριλλος Ιεροσολύμων, ό Γρηγόριος Νύσσης, 

δ Γρηγόριος ό Θαυματουργός καΐ εϊ τις άλλος. Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμα- 

δάκη, Ρωμανικά Μελετήματα, Γ' *Η πατερική γνώσις Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, έν 

ΕΕΒΣ 26, 1956, σσ. 34 -36. 
3 =Ήδη τό πρόβλημα άπτισχόλησε πολλούς έρευνητάς (λΥ- Μεγετ, ]. Β. ΡΐΐΓδ, 

Ρ. Μ&&3, Ε. Νοτά&η, 8. Ο. ΜετοαΙί, Ο. Γ& Ρίοη&, Α. ΚΪΓρϊίδοΙιηΠίονί', Ν. Τω- 

μαδάκην κλπ. ), έκ τών όποιων δ Οίοτ^ίο Ε& Ρί&ΐ2& μετέγραψε πεζήν ομιλίαν τοΰ 

1-11-1957 
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πιθανώτατα εΰρισκόμεθα προ συγκεκριμένων στοιχείων^ διαμορφωτικών τής 

καθόλου εκκλησιαστικής ποιήσεως. 

δ) Τό τοιοΰτον ενισχύει τήν ήδη έξενεχθεϊσαν γνώμην^ δτι είς τον 

Ρωμανόν πρωτεύουσαν έξήσκησεν έπίδρασιν ή ρητορική τών Πατέρων. 

ε) 'Ως καΐ ή άντιπαράθεσις τών κειμένων Ρο^μανού καΐ Πατέρων θά 

δείξϊ) έν συνεχείφ, 0 ποιητής διατηρεί π?ιήρη ελευθερίαν έναντι τών προτύπων 

του, ούδ* υπάρχει δέ φόβος νά μειωθ-ή ή ποιητική του αξία διά τής έπισημάν- 

σεως τών πηγών του, ώς έκ πρώτης ό'ψεως θά ήτο δυνατόν νά νομισθή. 

Ειδικώτερον ενταύθα θά μάς άπασχολήση 0 ύμνος ΚΔ' Είς τον Νι¬ 

πτήρα^ και αί πηγαι αυτού. 

Οί έκδόντες τον ύμνον Ρ^ι;Γα^ ΚηιηιΒ&αΕβΓ Παντελάκης® και Ομπι- 

πΐβΐΐί’ άλ?ι.α προβλήματα έξετάσαντες δέν άπησχολήθησαν μέ τάς πηγάς αυ¬ 

τού, δ δε τελευταίος εκδότης Β. Μανδηλαράς® ύπέδειξε τον Αθανάσιον 

Πρόκλου είς έμμετρον (πρβλ. Θ. Ε& Ρίβη&, Εε ΓβρρΓβεβηίΕζίοπί δ&οτβ..., σσ. 

201-275), δ δέ 8. Ο. ΜβΓΟβίί όμιλίας Έφραιμ του Σύρου (πρβλ. 8. Ο. Μβτ· 

ο&Ιί, 8. ΕρΗτβεπι δγτί Ορ€Γ&, I, I, Κοηιββ 1915). ΓΙερΙ τών ρυθμικών περιό¬ 

δων ομιλιών τών Πατέρων εκείνων οϊτινες άναμφιβόλώς Ιπέδρασαν έπΙ τόν Ρωμανόν 

Όά δισλάβω Αλλαχού. 
* Δέν έξετάξω ένταΰ·&α άν οΐ Πατέρες, περί ών ό λόγος, -δπέστησαν έπίδρασιν 

τών συριακών ή ίεροσολυμιτικών κύκλων, ή Ακόμη εκείνων τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Άνσμφισβήτητον πάντως είναι δτι οΐ Σύροι έχρησιμοποίησαν ένωρίς τόν τύπον 

αύτόν τών δμιλιών. 
2 Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ "Υμνοι, τ. Β', 

Ά0·ήναι 1954, σ. XIV, τοΰ σύτού, Ρωμανικά Μελετήματα, ΕΕΒΣ 26, 1956, 

σ. 4 κΐξ. 
2 Είναι υπερβολική ή γνώμη τοΰ έκδοτου ( πρβλ. "Υμνοι, τ. Β', σ. 227, σημ. 2 ) 

δτι ή όρθ-ή επιγραφή τοΰ ύμνου είναι Εις τόν Α^ιπτήρα επειδή τήν παραδίδει ό κώδιξ 
διότι, ώς γνωστόν, αΐ έπΙ τών κοιδίκων σωζόμενσι έπιγραφαΐ τών ύμνων είναι 

πολύ μεταγενέστεροι τοΰ Ρωμανού. Έκτος τούτου, είς τήν περίπτωσιν ήτις μάς απα¬ 

σχολεί, ή επιγραφή δέν Αναφέρεται συγκεκρνμένως εις τι γεγονός. Τέλος τό περιεχό- 

μενον τοΰ ύμνου Αφ’ ενός καΐ αΐ όμιλίσι τών Πατέρων Αφ’ ετέρου, οϊτινες ομιλούν 
πάντοτε και ττερι τής προδοσίας τοΰ Ιούδα, ενίοτε δέ μόνον περί αύτής, πρέπει νά 
μάς δώσουν τόν πλήρη τίτλον τοΰ ύμνου : ΕΙς τόν Νιπτήρα και είς τήν προδοσίαν τον 

Ιούδα. 

* Αη&ΐεοία 3&ογ&, I, Ρ&πίδ 1876, σσ. 92 -100. 

5 Κοπι&ηο5 υηά Κγτΐαΐτοδ έν δίίζηη^δδεΓΐοΙιίβ Αογ ρΙιίΙοδορΚίεοΙι - ρδϋοΐο- 

§Ϊ8θ1ιβϊΐ υηά άβΓ ΙιΐδίοΓΐδαΙιεη 01&5δβ... ( Μϋηοίιεη 1902), σσ. 693 -766. 

® Κοντάκια καΐ Κανόνες τής εκκλησιαστικής ποιήσεως (έκδ. Β'), έν Ά-θ-ήναις 

1921, σσ. 34 - 50 και 102 - 107. 

2 Κ,οπι&ηο Π Μεΐοάε ϊηηϊ, ΡίΓβηζε, 1930, σσ. 253 -283. Ό Ο&ηιιηεΙΙϊ άκο- 

λουθ-εΐ -,-ενικώς τήν έκδοσιν τοΰ ΚηιπιδίίοΙαεΓ πλήν όμως εις τινα σημεία προτιμά 

ά?Αας Από τάς τοΰ ΚηιπιδαοΙαεΓ γραφάς. 

® Πρβλ. Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ "Υμνοι, τ. Β', Άθήναι 1954, σ. 231. 
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Αλεξάνδρειάς^ και τον ιερόν Χρυσόστομον^ ώς μερικώς επιδράσαντας. Των 

Πατέρων τούτων θά προσθέσωμεν ολίγα παράλληλα χωρία εισεη είς τά υπό 

του εκδότου σημειωθέντα καΐ κυρίως πλεϊστα άλλα του Ευσεβίου *Αλεξαν- 

δρείας®, τοΰ οποίου αΐ όμιλίαι, ώς καΐ αλλαχού υπέδειξα^ εχρησίμέυσαν ώς 
πηγαί και άλλων ύμνων του Ρωμανού. 

Τινά των θεμάτων τά όποια ό Ρωμανός μνημονεύει ελ?ςείπουν από τά 

έν λόγφ πατερικά κείμενα. Τό θέμα του Νιπτήρος π.χ. δέν αναπτύσσεται 

έπαρκώς υπό των Πατέρων, ένδιατριβόντων περισσότερον εις τό γεγονός τής 

προδοσίας. Ελλείπουν επίσης αί δριμεΐαι φράσεις καΐ τολμηραί παρομοιώ¬ 

σεις του δ' οϊκου, ένθα ό Ίοΰδας παρομοιάζεται πρός χτηνος ύαΧπόμενον \ 

καΐ βαλεΐν κατεπειγόμενον \ τον αντφ εηικα&ήμενον (στ. 66-68), πρός 

μονιον ανημερώτατον (στ. 71) κλπ. Ελλείπει άκόμη ή έ'κπληξις των ουρα¬ 

νίων δυνάμεων (οίκος ζ') καί τινες άλλαι εΙκόνες. 

Τό γραφικόν χωρίον τι Μλετέ μοι δούναι καΐ εγώ ύμΧν ηαραδώοω 

αύτόν; (Ματθ. κς-', 15) οί μέν Πατέρες τό Ιπαναλαμβάνουν πολλάκις εν 

άρχή των περιόδων δ δέ Ρωμανός δίς, άλλα κατά τρόπον ρητορικόν (πρβλ. 

στ. 229, 245). 

Εκτός τής συμπτώσεως πολλών θεμάτων καΐ φράσεων τοΰ ΰμνου και 

των πατερικών κειμένων, εκείνο τό όποιον τόν καθιστρ συγγενέστερον πρός 

τά τελευταία ταΰτα κείμενα είναι ή ρητορική κατασκευή του. Ερωτήσεις 

άλ^^επάλληλοι, άποστροφαί, Ιπαναλήψεις Ιντυπωσιακαί, εξεζητημένη άναλογία 

ή όμοιοκαταληξία των λέξεων είς τήν άρχήν, τό μέσον ή τό τέλος τοΰ στίχου 

χαρακτηρίζουν τόν εξεταζόμενον ΰμνον. Κατά τά λοιπά ό Ρωμανός σφζει τήν 

ποιητικήν του προσωπικότητα καΐ χειρίζεται τό υλικόν του μέ πολλήν ελευ¬ 

θερίαν* ματαίως δέ ήθελε ζητηθή είς τούς ύμνους του δουλική εκ των πηγών 
έξάρτησις. 

Παραθέτοντες κατωτέρω τά κείμενα άκολουθοΰμεν τήν υπό Β. Μανδη- 

λαρα έκδοσιν τοΰ ύμνου καΐ άρίθμησιν των στίχων 

1 Πρβλ. ΆθΌνασίου Αλεξάνδρειάς, Λόγος είς την άγίαν Πέμπτην και 

εις την προδοσίαν τον Ιούδα, Μ ΐ § Π 0, ΡΟ 28, 1048 -1053 ( 8ραΓί&). 

2 Πρβλ. Ίωάννου Χρυσοστόμου, Εις τήν προδοσίαν τον Ιούδα, Μ ί η β, 

ΡΟ 49, 373-392. Τοΰ αύτοΰ, Είς τήν προδοσίαν τον Ιούδα, Μί^ηε, ΡΟ 60, 

715 ■ 720. Τοΰ αυτού. Εις προδοσίαν τού Ιούδα και εις το Πά^ος τον ΚνρΙον ημών 

Ιησού Χριστού, τή άγια Πέμπτη, Μί§;ηβ, ΡΟ 61, 687 - 690 (δρηηα). 

® Πρβλ. Ευσεβίου Αλεξάνδρειάς, Λόγος είς τήν προδοσίαν τοΰ Ιούδα, 

Μΐ§:π0, ΡΟ 86, 525- 536. 

^ Πρβλ. Ρωμανού τού Μελφδοϋ "Υμνοι, τ. Γ', Άθήναι 1957, σ. 53. 

5 Πρβλ. Ρωμανού τού Μελφδοϋ "Υμνοι, τ. Β’, Άθ-ηναι 1954, σσ. 221-251. 
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( Οίκος α', στ. 16 - 28 ) 

Τις ακούοας ονκ ενάρκησεν ; 

ή τις ϋ^εωρήσας ονκ έτρόμασε 

τόν Ίησονν δόλφ φιΧονμενον, 

τόν Χριστόν φ&όνφ πωλούμενον, 

τόν Θεόν γνώμη κρατούμενον ; 

Ποια γή ήνεγκε τό τόλμημα, 

ποια δέ δάλΛοαα ύπέψερεν 

όρώαα τό ανοσιούργημα ; 

Πώς ουρανός νπέαιη, 

πώς θέ αΐύήρ οννέατη, 

πώς καί ό κόσμος εοτη, 

ονμφωνονμένου, πωλονμένον τότε, 

προδιδομένσν τοΰ κριτον ; 

(Οίκος β’, στ. 32 - 44) 

'Όιε τόν δόλ.ον έμελέτηαεν, 

τότε και (3ν φόνον κατεσκεύαοεν 
6 φιΧη&εΙς και ά&ειήβας σε, 

δ κΧηΰεΙς καΐ καιαΧείψας σε, 

δ στεφτείς και ετ'νβρίσας σε. 

Τότε αύ, εΰσπΧαγχνε, μακρόϋνμε, 

^«Γ|α( τφ φονευτη βονΧόμενος 
τήν όίψατον φιΧανΰροοηΙαν οου, 

έπΧησας τό)· νιπτήρα, 

εκΧινας τόν αυχένα, 

γέγονας όονλο; δονΧ.ων 

και επεδίόον ασι Ιούδας πόδας, 

ΐν' άποπίννης, Λντρωτά. 

( ΟΙκος ν', στ. 53 - 60 ) 

"Υψωσας τόν πτωχόν χαρίομαοιν, 

ηνξηαας τόν οίκτρόν δωρήμααιν, 

επλοντισας και εμακάρισας. 

^Υποταγήν δαιμόνων, 

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 

Μί§·ηθ, ΡΟ 86, 528-529 ) 

Τί β-έΧετέ μοι δονναι κάγο> νμΐν 

ηαραδώσω αυτόν ; ( Ματθ·. κς' 15 ) Τις 

μή δακρύοη επι τή υπερβολή τον ρήματος ; 

Τρέμοναΐν μον ιά αρϋρα ιών μεΧ.ών εξέ- 

στη μον ή διάνοια επι τφ ρηματι τούτφ... 

( οάΐίϊο δΐίετα ): Πώς ονκ επάγη τήν 

γΧώτταν; πώς ούκ ένάρκησεν τα γ_είλη ; 

πώς ονκ εμαράνΰη δΧ.σν ιό όργανον τοΰ σώ¬ 

ματος αντον; πώς ούκ έψύγη τό οτόμα 

τούτο ρήμα φ&εγξάμενον ; 

(Χρυσόστομος, Μί§;η6. ΡΟ 49, 376) 

Τί μοι βέΧετε δούναι, καγώ ΰμΐν 

ηαραδώσω αυτόν ; ’Ώ τής μιαρας έκεΐνης 

φωνής! Και πώς έξεπήδησε τοΰ στόματος; 

πώς έκίνηοε τήν γλώσσαν ; πώς ούκ ενάρ- 

κησεν απαν τό σώμα ; πώς ούκ ίξέσιη ή 

διάνοια ; 

(Εύσεβιος Αλεξάνδρειάς 
"Ενθ* άνωτ.) 

• ■•ούχ ύστέρηοέν οε ούδεμιάς χάριιος 

και σύ πρός τήν προδοσίαν ώπΧίο&ης ! ( βάί- 

ίίο &1ί6Γ& }. 

(582 ) ...και έηι τοαοΰτον ούκ εχώρι· 

οέν 08 τής κοινωνίας τοΰ άρτον και τοΰ 

πυτηρίου' καί δτε περιεζώσατο Χέντιον, καί 

άνιψεν τούς πόδας τών μαύηχών, δμοίως 

καί τους σονς πόδας ούκ ενιψεν; ούδε- 

νός σε τών άΧΧ.ων έατέρησεν διατί παραδί- 

δως αυτόν ; 

( ςόΐίΐο Η-ΙΙοΓδ. ) : ’Ο δέ Κύριος απλαγ- 

χνιζόμενος επί σοί είπεν "Άφετε αύτόν έτι 

τό σήμερον με&' ημών δίναι... 

(533 ) 'Ο δονλος δεσπότην πωΧ.εΐ' τό 

πλάσμα καιό. τον πλάοαντος δόλον μεΧ,ετα' 

δ δούΧ.ος κατά τοΰ δεσπότου σφαγήν επι· 

νοήσας προδίδωοιν... 

(Χρυσόστομος, Μί^ηβ, Ρ0 49, 376 ) 

Τί βέλετέ μοι δούναι, κάγώ νμΐν 

παραδώοω αυτόν : ’Ώ τής άπονοίας ! Άντι 

τίνος, ειπέ μοι; τί μικρόν ή μέγα έγκαΧ.εΐν 

έχων, παραδίδως τόν διδάσκαλον ; δτι σοι 

παρέδωκε τών δαιμόνων τήν εξουσίαν; δτι 
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άηα7.λαγην όέ πόνων 
ειχεν επί τής γ7.ώττης, 

χαι αντί τούτων πάντων δίεαγ_ίοϋη 

και ον κστηνύγη ό φονεύς. 

{Ψσλ. 34,15) 

( Οίκος ε , στ. 82 - 86 ) 

τί γέγονεν οτι ήϋέτηαας ; 

τί ίδών ονχωζ ήφρόνηαας ; 

τί παθών όντως εμίσηαας; 

Ονκ αύτοϋ φί7.ον αε ώνόμααεν ; 

ούκ αυτός αδελφόν σε κέκλνχε ; 

(Οϊκος ζ’ι στ. 122 · 124 ) 

δέχεται και άποπλννει 

καϊ ού τόν Πέτρον μόνον νίπτει 

όΐΐά καί [τον] Ιούδαν μετ' αύτον. 

( ΟΙκος θ', στ. 149 · 161) 

Πέτρος δέ ή άρχη τών φίλων οον, 

δ κανών τών άκολ,ον&ούντων σοι 

δ στρατηγός τής φαμιλ,ίας σου, 

νοσήματα λύειν έποίησεν ; δτι λέπρας καθαί· 

ρειν ; θτι νεκρούς ανίοταν ; οτί ιυρον- 

νίδι εηέατησε τοΰ θανάτου ; άν*ί τούτων των 
ευεργεσιών ταύτας δίδως τάς άμοιβάς 

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 

“Ενθ* άνοιτ., στ. 529) 

...ώ Ιούδα, είπε μοι, διά τί παραδίδως 
αυτόν ; μή ύσϊέρ>;σεν σε τών άλλων μαθη¬ 

τών ; μή τι περισαότερον έκείνοις παρέσχεν ; 

μή τής χάριτος τής έκείνων και οέ ουνόμι- 

λον αύκ έποίησεν, δτι παραδίδως ουιον ; 

(Χρυσόστομος, ”Ενθ* άνωτ. 377) 

...τούς πόδας αύτον μετά τών άλλων 

ένιψεν, άλ.ών αυτφ καί τραπέζης έκοινώνη- 

σεν' ονδεν ού μικρόν ή μέγα ένέλιηεν... 

(380) "Ωσπερ γαρ τους πόδας αυτού 

μετά τών άλλων ενίγ>ε μαθητών, ούτω καΐ 

τής Ιεράς μετέσχε τραπέζης, Γνα μηδεμίαν 
άπολ.ογίας άχη πρόφασιν, έάν επιμείνη τή 

πονηρίφ... 

(Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, 

Μί^ηβ, ΡΟ 28, 1053. 8ριιπ3) 

Παιδίσκη φθέγγεται καΐ ή κορυφή τών 

άποατόλ,ων ταράττεται και Πέτρος ελέ^;ΐ;ε- 

ται. Κόρη λαλεί και ή πέτρα χειμάζεται... 

( Οίκος ι’, στ. 160 - 164) 

Ύπνος μοι ελθοι εις θάνατον, 

εαν σε εάαω τόν αθάνατον 

καμφϋήναί μοι τω υπό θάνατον 

δ εχθρός έπιγελ.άσει μοι 

εάν ον τούτο τελέοης μοί' 

(Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, 

*Ενθ’ άνωτ., 1052) 

Μεθύων τφ πόθφ κατά θανάτου θρασύ- 

νεται' ον μετρεΐ τούς λόγους τή ασθένεια 

τής φύσεως' ονκ εννοεΓ τόν άληθεύοντα, 

καί άντίλέγων ,οεμνύνεται. 

{ Οίκος ιγ', στ. 212 ) 

και έοτιν δλος διάβολος... 

(Ευσέβιος Ά?.εξανδρείας, 

"Ενθ’ άνωτ., 533) 

...καί τοΐς 3οίμοσί αυγκατηριθμήθη... 

(Οίκος ιδ', στ. 224-227 καΐ 234-236) 

'Άρας τους πόδας ό δόλ.ιος, 

ηντομόλησε προς τόν διάβολον 

και φατρίαν φϋάσας φονεύτριαν, 

τόν Χρίστον ώσπερ άλλότριον 
προδιδονς . 

(Χρυσόστομος, 61, 689 8ρνιη3) 

...προς Ιουδαίους δραμόον άγειν εις 

ερ^Ό^ τό μελετηθέν κατηπείγετο... 

( 690) Άπήλ.θεν ό προδότης τών απο¬ 

στόλων άλλ.ότριος, καί ό τής ζωής αρχηγός 

τοΐς Ίονδαίοις προσηνέχθη εις θάνατον... 

( 688) Τί πράττεις, Ιούδα, τριάκοντα 
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φονος γαρ σνμφωνεΐται, 

τον ατιμήχον τίμημα λ.αλεΐται 

και ζωοδότου ή σφαγή... 

σνμφωνήσας αργύρια υπέρ τής τον ατίμη¬ 

του πράσεως μαργαρίτου ;... 

(Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, 

"Ενθ’ άνωτ., 1049 ) 

...ώς άζιμον συμφωνεί τόν άτίμητον. 

(Οίκος ιε', στ. 248-252 ) 

Τί γάρ καλόν ονκ είγες ; 

τίνος δέ ού μετείχες ; 

τίνος ποτέ απείχες ; 

Μετά τών κάτω καί τά σνω είχες 
και τόν Θεόν οον νυν πωλεΐς ; 

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 

Ένθ* άνωτ., 529) 

...μή νοτέρησέν σε τών άλλων μαθητών; 

μή τι περισσο’τερον έκείνοις παρέσχεν; μή 

τής χάριτος τή; εκείνων καί σέ σννόμιλον 

ονκ έποίησεν, δτι παραδίδως αύτο'ν,·... 

(532 ) Ούκ ήν σσι καλόν τό πραττόμε- 

νον’ οέ δέ Ισον αντφ 7)γάπα καί δμοδίαιτόν 

σε είχεν σνγκάθεδρον. Τοιοΰζόν τι κακόν 

έπεχείρησας ποιήααι ; 

(Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, 

"Ενθ* άνωτ., 1052) 

...δν ^ιωλεΓς ούκ ίννοεΐς! 

(Οίκος ις', στ. 261 -268) 

Τί ούν σοι ^'ε^'ον«ν, ώ άθλιε ,· 

δτι νυν ώς πτωχός πεηόρευοαι 

ηρός τούς ονδέν έχοντας δούναι σοι· 

τί γόιρ καί δώσονσί σοι ; 

χΐ προσενέγκωσί σοι 

άντι τού ηωλονμένου ; 

τόν ουρανόν καί τ^ν ^'ΐ^ν ι; πάντα 
τόν κόσμον αυτών άντ' αύτοϋ ; 

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 

"Ενθ* άνωτ., 633 ) 

*Ω */ούδα, ιί πεηοίηκας τούτο ; 

( 529 ) Τί θέΧετέ μοι δούναι, κάγό) 

νμΐν ηαραδτάοω αυτόν ; Τί θέλεις λαβεΐν, 

ειπέ μοι; Εκείνοι γάρ ονδέν αντάξιον 

έχονσι τού δεσπότου· ένός άνθρωπον τό 

άξιον ό κόσμος ονκ έστιν, κατά την Γρα¬ 

φήν" τον δεσπότου τον ποιησαντος τον 

κόσμον τί αντάξιον έ'χονσιν δοϋναι ; 

( 533) Οναι σοι, Ιούδα, δτι ψίλ.ος 

ύπαρχων τον Κυρίου καί αργυρίου έραστής 

γέγονας σλορ^ιστως, ταλαίπωρε / Καί τούτον 

προδο'τί^ς προήμελλες γενέσθαι... 

(Οίκος ιζ', στ. 272 ■ 274, 277 - 284 ) 

"Υπαγε, άφρον, άνάνηψον. 

την αυθάδειαν σου άναχαίτισον, 

την τολμηράν γνώμην σου κώλνσον. 

ουδέ γάρ δύνασαι τιμήαασθαι, 

ούδ’ αυτοί ικανοί τόνήαασϋαι 

τόν τή χειρί πάντα σννέχοντα. 

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 

"Ενθ* άνωτ., 529) 

...τον Δεσπότου τον ποιησαντος τόν κό¬ 

σμον τί αντάξιον εχονσιν δούναι ; 

(532 εάίΐίο δΐίετα ) ”^πελθε απ’εμοϋ, 

προδότα δο'λιε, πλεονέκια, οτί ούκ εΐ 

άξιος... 
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'Εάν δε και πωΑ^σί/ς, (Χρυσόστομος, "Ενθ·* άνωτ. 49, 376) 

καΐ αυτός μη ^ελήαη, κ^αταστείλγ) την άηό- 

τις 6 το^.μών κρατήοαι ; νοιαν, και δείξη δτι εί μη έβούλετο, ούκ άν 

τις επ’ αυτόν την χεΤρα επιβάλει, παρεδό&η, άκοναον τΐ ποιεί... 

εΐ μη ονγγωρήαει ώς Θεός ; 

(Ευσέβιος “Αλεξάνδρειάς, 

“Ένθ’ άνωτ., 533) 

Ώ Ιούδα .■ Τριάκοντα άργνρΙοαν επώλεις 

τον ονρανον και γης Ποιητήν; Τΐ ποιείς, 

Ιούδα ; πώς αυτόν πωλεΐς ; Εϊτα πωΧεΧς 

καν γνώ&ι, πώς πωλεις, Ει ^οχες δοΰλον 

τεχνίτην, πώς ουν αυτόν έπώλεις ; Ονκ επώ- 

λ.εις διά την τέχνην αντοΰ πλεϊον τριάκοντα 
χρυσίων; Και τον ποιήοαντα την Ιδίαν τέ¬ 

χνην δλον τον κόσμον εν εξ ήμέραις, τριά¬ 

κοντα ό^^’υρί'ων πωλεις, ταλαίπωρε!.. 

(Χρυσόστομος, "Ενθ* άνωτ. 61, 689) 

... Και Ιάν μεν έμμεΐνης έν αύτη, το 
προ? 'ίονδαίονς ανγκεχώρηταί σοι σύμ¬ 

φωνα" έάν δε την ίαυτοΰ μή άνατρέψης 

άρμην, ΐαβι είδώς, όποιον Δεσπότην πιπρά- 

σκεις φιλάν&ρωπον... 

( 690) οι νεκροί έπανέρχονται, και εις 

^δην Ιούδας πορεύεται. 

(Άΰ-ανάσιος Αλεξάνδρειάς, 

“Ένθ’ άνωτ., 1049) 

...ώς άτιμον συμφωνεί τάν αιίμητον... 

Ζνγοατάτησον ιοί αύτοαχεδίονς έν έρήμφ 

τραπέζας. ΔιατΙμησον τον επί τών κυμάτων 

περίπατον... τά? τών δαιμονιώντων ϋερα- 

πείας επΐοκεψαι... 

( 1052) Μεϋύων τψ πό·&φ κατά ύανά- 

τον ϋραούνεταΐ' ον μετρεϊ τους λόγους τη 

άσϋενείρ τής φύσεως' ονκ εννοεί τον άλη- 

•δεύοντα, και άντιλέγων σεμνννεται... 

(Ευσέβιος “Αλεξάνδρειάς, 

( ΟΙκος κ', στ. 321-323, 327, 330-331 ) άνωτ., 533) 

. ...Δι’ εκείνα τά αργύρια μνρίων μνριά- 

ποταπόν 6 μαθητής ώλίοδησε δων και χιλ,ίων χιλιάδων στρατιών αγγέλων 

καί ποταποϋ νψους άπέτνχε ! γέγονας εχθρός" και ένας μόνον, τον δια^?ο- 

ποταπον πτώμα καιέίΙίσδ... λον, φίλ.ος γέγονας. Δι’ εκείνα τά άργύρια 
αΰτόν (=διάβθλον) και Ιούδας έζήλωσε... τά τριάκοντα τον άγιον χορον τών άποατό- 

( Οίκοι ιη' - ιΟ·*, στ. 296 - 300, 304 - 315 ) 

“Ώ τής παραπληξίας ! 

δούλος ήν ο Ήλ.ίας 

τοΰ νϋν πιπραακομένου 

και ουδ’ 03ς προφήτην ό προδότης εΐχε 

τον ποιητήν τών προφητών... 

Ούτως δέ, άφρον, εμέθυες 

αύθαδεί({. σου και ονκ ένόησας 

τον ύπο σου γνώμη πωλούμενον 

«άν τά σύμφωνα γνωρίοη σοι, 

τις έστιν. 6 σνμφωνούμενος ; 

“^^ο^ββς χρυσινα τριάκοντα· 
ψήφιαον, Ιούδα, καί νόησον 

τις προφητών οντω πεπώληται. 

Ό Ιωσήφ έκεΧνος 

τον Ίηαοΰ ήν τύπος, 

οϋ την τιμήν λαμβάνεις 

καί δι' αυτής καταλαμβάνεις “.^δην... 
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και έν βαράθρω κατηνέχθη 

το κέρδος έκεΐ πλ.ηρωθεΐς. 

( ΟΙκος κα', στ. 336 ■ 348 ) 

Ήλθεν ουν τρέχων ό άνομος 

και φιλΜ έν δόλ,ω τον φιλάνθρωπον, 

και άνατρ^Γ κατά διάνοιαν 
τον βουλήαει πάθος έλόμενον 

και ζωήν πασι δωρούμενον. 

Πρόβατον τοΰ Χρίστον έιύγχανε, 

λύκος δε τφ ποιμένι γέγονεν 

ώς άγριος θήρ έπερχόμενος. 

φίλ,ημα αδν προσφέρεις, 

φίλημα ποΐον, άφρον ; 

φίλημα ίτροάοσ/ας· 
και ονκ αίσχννει τον εχθρόν ζηλώοας, 

αυτόν μανθάνων τάς βονλΛς.,. 

λ.ων εχωρίσθης’ καί τοΐς δαίμοαι ονγκατη- 

ριθμήθης' καί τον θρόνον τον Δεαποτικοΰ 

άπέοτης, καί τφ Ταρτάρφ παρέστης. 

(Ευσέβιος Αλεξάνδρειάς, 

"Ενδ-’ άνωτ., 532) 

( εάίϋο &11βΓ?1). -. άλλα ον εκ τής προαι- 

ρέαεως τοΰτο εακέψω, επί τής τραπέζης 

υπήρχες, καί ή χειρ σον τον άρτον εκοινώ· 

νει, καί ή ψυχή οον τή τιμή αντοΰ σννε- 

φώνει.,. 

(Χρυσόστομος, “Ένθ·* άνωτ. 50, 

717-718) 

...Ώς άγνοών έρωτ^ περί ών ή μελ-έτη, 

καί λανθάνειν ένόμιζεν τάν άκοίμητον 6φθαλ- 

μόν. Έπϊ τής ψυχρής τον δόλον έβάοταζεν, 

καί διά τής γλώττης τον τής άγνοιας λό¬ 

γον προέφερεν τή διανοΐΐ} την προδοσίαν 

κατειργάσατο, καί τφ οτόματι, ώς ένόμιαε, 

την αμαρτίαν έκρνπτεν... λύκος ών τή γνώ¬ 

μη, άπεχρ(νσιο τή τών προβάτων 9’ων^,.. 

(Χρυσόστομος, "Ενθ·* άνωτ. 61,687 ) 

Τό δέ πάντων όεινάτερον, άφνω εχθρός 
καί έπίβονλος ό προ μικροΰ μαθητής καί 

ύπήκοος, άθρόως θηρίον, τό πρόβατον, άπο- 

ατάτης φωτός ό απόστολος, πράτης Δεσπό¬ 

του ά δονλ.ος άσύμ9’“*Ό?» *ών ένδεκα μα¬ 

θητών ό δωδέκατος.., 

( 689 ) Προς Ιουδαίους δραμών άγειν 

είς έργον τό μελ,ετηθέν κατηπείγετο... 

( 690) Έμοί τό φίλημα δέδωκας, προς 

τούς πορεστώτας τά ανμφωνα πλ-ήρωσον. 

(’Αδ·ανάσιος Αλεξάνδρειάς, 

Ένθ-’ άνωτ., 1049 ) 

Ή τοΰ Ίονδα προαίρεσις τοΰ διαβόλ.ον 

κλήσις... 

{ 1052 ) φίλημα δήγμα θανάτου γε· 

νόμενον! ψίλ.ημα ασπίδων Ιόν ερευ^Ό'- 

μενον! “Ο πρός αγάπην έδιδάχθης, τούτφ 

πρός απάτην εχρήαω... 
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(Οίκος κβ', στ. 355-362 ) 

ί'να γνφς, οπερ εποίησας 

τω δεινφ μόρφ νεκρονμενος' 

δένδρον σοι γίνεται, ώζ δήμιος 

ά|ίο?, οής βουλής το τόλμ-ημα. 

Και τιον σοι το χρήμα, φιλότΐλοντε ; 

άλ.λ.ά και τούτο δώσεις 

και σεαντδν ού σώσεις 

μετανοών ακαίρως... 

(Ρώμη) 

(Ε-ίισέβιος Αλεξάνδρειάς, 

"Ενθ’ άνωτ., 532) 

(εάίΐΐο βΙΙεΓε. ) ...καί ούκ οίδας ών 

επεϋνμηαας' αργυρίων κληρονόμος ον γίνη 

διά τον δόλ,ον αον επειδή 6 κακός θάνα¬ 

τος εκ ιοϋ σχοινιού πάρεσιιν, και ονδεποτε 
οίμαΐ σε των ετών σον συ^'χωρί^δΟ'... 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ^ 

587. Περγαμηνή 8® μ. ΙΒ' η ΙΑ' (φΰλ?^. 175). 

ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ 

Πολυτελέστατον ; Αληθές κειμήλιον τέχνης: Διατήρησις καλή : Γέγρα· 

πται μετά πολλής επιμελείας και φιλοκαλίας διά μεγάλων γραμμάτων μικρού 

μεγέθους επί μεμβράνης λευκής. Κοσμείται ή πρώτη σελίς ΰπό μεγάλης δ?νθ' 

σελίδου εΙκόνος παριστώσης τον'Άγιον Ίωάννην τον Θεολόγον πρδ του σπη¬ 

λαίου ιστάμενον Ιν Ικστάσει, ευλογοΰντα τον είς τά δεξιά καθήμενον καΐ 

γράφοντα καθ* ύπαγόρευσιν "Αγιον Πρόχορον. Τά αρχικά μεγάλα γράμματα 

Ικάστης παραγράφου άποτελοΰσιν Ιντέχνους έγχρώμους μικρογραφίας. Ό 

κώδιξ εν τή άρχή Ικάστης περικοπής των δφειλόντων λέγεσθαι ευαγγελίων 

δι* δλων των του χρόνου εβδομάδων καΐ άπδ τής σελίδας 116 των Ιν ταΐς 

εορταϊς και μνήμαις διαφόρων 'Αγίων των 12 μηνών, είναι κεκοσμημένος 

μετά ποικιλωτάτων καΐ καλλιτεχνικωτάτων 90 μικρών και μεγάλων εΙκόνων 

διά ζωηρών χρωμάτων, ών Ιπικρατεστερον πλήν του χρυσοΰ, τό Ρ^ευκόν, τό 

πορφυρουν και τό βαθύ κυανοΰν, μέ σύνθεσιν τό κείμενον τής περικοπής. Ή 

πλατυτάτη πολλαχού δ* εν αΰτή εΰρηνται μικρογραφίαι. ’Έξωθεν επί τής 

ξυλίνης σταχώσεως φέρει περικάλυμμα επίχρυσον ΙπΙ τής μιας πλευράς είκονι- 

ζούσης την σταυρωσιν του Κυρίου, πλαισιουμένην υπό προφητών, επι δέ 

τής δευτέρας την γέννησιν του Προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου μέ τούς 

Εύαγγελιστάς και Αποστόλους. Κάτωθεν και Ιν τφ μεσφ άφιερωτήριον εις 

τήν Ρουμανικήν γλώσσαν; ’Υττό ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΕΒΟΔΑ και τής ανζύγον αυτόν. 

* *0 βασικός κατάλογος ό δημοσιευθεις υπό Σπυρ. Λάμπρου περιέλαβε 586 

κώδικας, έ| ών 114 περγσμηνούς, 11 βομβυκίνους κσΐ 461 χσρτφους. Τοΰτον συνεπλή- 

ρωσεν ό αείμνηστος (1" 1955 ) μοναχός καΐ βιβλιοθηκάριος Ευθύμιος Διονυσιάτης, 

του οποίου δ Συμπληρωματικός Κατάλογος, χρήσιμος μέν, άλλ’ ούχΙ πρότυπον μεθο¬ 

δικόν είς τό είδος του, κσλλιγρσφημενος, παρέμενεν ανέκδοτος. Τη ααρακλήσει μου 
6 πανοσιώτστος ηγούμενος τής Ί. Μ. Διονυσίου κ. Γαβριήλ άνέθηκεν εις τον φοι¬ 

τητήν μου κ. Κ ω ν σ τ. Α. Μ α ν ά φ η ν, έπισκεφθέντα τον Αύγουστον 1957 τό “Ορος, 
τήν αντιγραφήν τοΰ καταλόγου τούτου, διά νά δημοσιευθή διά τής ΕΕΒΣ. Ό κ. Μα- 

νάφης τη όδηγίφ μου συνέταξε και τούς έπιτασσομένους τρεις πίνακας. Δεν ήθελήσο- 

μεν νά μεταβάλωμεν τό ύφος τοΰ συγγραφέως συχνά σφαλλομένου περί τήν γλώσσαν, 

ουδέ ήδυνήθημεν νά συμπληρώσωμεν τα κενά. Ν. Β. Τ. 
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588. Πεογαμηνή 4° Γ ή ΙΑ' (φΰλλ. 285). 

ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΝ 

Κώδιξ εξόχως πολυτελής: Διατήοησις καλή. Έν αρχή οι κανόνες τής 

συμφωνίας των ευαγγελίων εντός 8 καλλιτεχνικών αψίδων εχουσών τά τύμ* 

πανα πολυτελέστατα καΐ κομψότατα διά ζωηρών χρωμάτων κεκοσμημένα, 

υπέρ δέ τάς αψίδας φέρονται άνά δυο πτηνά διάφορα εν έκαστη σελίδι εξει* 

κονισμένα εντεχνότατα εκατέρωθεν δοχείου πίνοντα. Ό κώδιξ είναι γεγραμ- 

μένος διά γραμμάτων μικρών του κειμένου εν τφ μέσφ, ή δέ έρμη· 

νεία λεπτοτέροις γράμμασιν περί αυτοΰ. Τής αρχής έκαστου των ευαγ* 

γελίων προηγείται έντεχνον έπίτιτλον κόσμημα. Οί τρεις τών Ευαγγελιστών 

απεικονίζονται εντός εδάφους χρυσοΰ καθήμενοι και γράφοντες εν εϊληταρίφ 

πρό γραφείου, έφ* ου τά πρός γραφήν διάφορα αντικείμενα. *0 δέ *Άγιος 

*Ιωάννης ό Θεολόγος παρίσταται δ'ρθιος Ιν έκστάσει εύλογών τον είς τά αρι¬ 

στερά αδτοΰ καθήμενον "Αγιον Πρόχορον. Αί δυο έξωτερικαί επίχρυσοι 

πλάκες, αί τό περικάλυμμα άποτελοΰσαι παριστώσι ή έμπροσθεν τήν Σταΰ* 

ρωσιν του Κυρίου και περί αίιτήν τούς Μαθητάς, ή δέ Ιτέρα τήν *Ανά- 

στασιν πλαισιουμένην άπό τούς προφήτας. Συνδέονται κατά τήν ράχιν τού 

κωδικός διά πλέγματος άλυσιδωτού. Ή έξης περιγραφή εύρηται κύκλιρ: 
«Τ9 Κ02ΜΗΘΕΝΤΙ ΛΩΡΟΝ ΔΕΞΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΕ ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑ ΨΥΧΙΚΗΝ 
ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΟΙΚΤΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΝ Τξ! ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ^ ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 7073 ( = 1665 ) ». 

Ή άριστερά πλευρά του φύλλου τής πρώτης άψίδος ήκρωτηριασμένη. 

589. Περγαμηνή 4*^ ΙΒ' (φύλλ. 207). 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Τό χρώμα τής μεμβράνης πεπαλαιωμένον. Τά ήμίση φύλ?ωι τών ύπ* 

άριθ. 16, 134, 154, 195 σελίδων, υπό Ιερόσυλου χειςός άπεκόπησαν. Έν 
τφ τέλει: Έτελειώΰη τό παρόν Ευαγγελίαν διά χειρός’Ιωάννου άμαρχωλοΰ 

“Ιερέως και Νοταρίου του Βέργει ΜηνΙ Ίουλίφ έτους 6709 ( ==: 1201). Τε- 

λευταΐον φύλλον μεμβράνινον Μηναϊον Όκτωβρίου 16 τού 'Αγίου Λογγίνου 

τού έκατοντάρχου κ.τ.λ. Έπι τής πρώτης εξωτερικής ξύλινης σταχώσεως 

είναι προσκεκολλημένη πλάξ φέρουσα τήν Σταύρωσιν. 

590. Περγαμηνή 4** ΙΓ' (φύλλ. 64). 

ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΝ 

Άκέφαλον έν φύλλον, εκ τού κατά Ματθαίον. Αρχή : -Λκανά εδωκαν 
τοΐς στρατιώταις... Τέλος; εως τής συντέλειας του αίώνος. Αμήν. *Εκ τού 

κατά Μάρκον άκέφαλον. Αρχή : εοΟίοντα μετά τών τελωνών καί... Κεφ. 

εν δλφ 92. Λουκάς άκέφαλον: · ή πίστις οου σέσωκέ σε' πορεύου. Κεφ. 

97. Παρεμβαίνει τό κατά Ίωάννην φύ?Αον 4 άπό σελ. 23-28 και συνεχίζει 

τό κατά Λουκάν μέχρι τέλους άπό σελ. 28 - 64. 
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591. Περγαμηνή (φύλλ. 42). 

ΛΟΓΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

Ακέφαλος καΐ κολοβός. Στάχωσις νέα. Κοσμείται υπό έπιτίτλων κοσμη¬ 

μάτων καΐ αρχαϊκών αρχικών χρυσών γραμμάτων, ζωηρών χρωμάτων, 

α') ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ: Τωτέρφ κείμεΟα του ιερατεύειν Θεφ. 

β') Προς τους καλέοανιας εν αρχή καΐ μή άπαντήοαντας μετά τον πρε- 

οβύτερον εν τφ Πάσχα, 

γ') ΕΙς ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ τον ίδιον αδελφόν επιτάφιος. 

δ') Εις τήν ΙΔΙΑΝ αδελφήν επιτάφιος. 
ε') Τού αυτού : Λόγος εΙρηνικός πρώτος εις τήν ούμβαοιν ήν μετά τήν 

στάσιν έποιησάμε-Οα οί ορθόδοξοι. 

ς-') ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ εις τήν ούμβαοιν ήν μετά τήν στάοιν 

έποιηοάμεθα οί όμόδοξοι. 

ζ') ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ είς τόν έαντοΰ πατέρα ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ συμπαρόντος 

αντφ ΒΑΣΙΛΕΙ^. ήνίκα Ιηίοκοπος ίχειροτονήθη... 

η') ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ είς τούς αυτούς μετά τήν Ιπάνοδον τής φυγής. 

θ') ΕΙς ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΝΥΣΣΗΣ τάν άδελφόν ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έπιστάντα 

μετά τήν χειροτονίαν. 

ι') ΕΙς ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ έπίοκοπον ’’Αλεξάνδρειάς. Κολοβόν" τά ύπ* άριθ. 

20, 21 φύ?Αα χαρτφα άντικατεστάδησαν υπό μεταγενεστέρας γραφής. Τά δέ 

ύπ* άριθ. 40 και 42 μεμβράνινα φύλλα είναι ήκρωτηριασμένα διά ψαλίδος 

κατά μήκος, 

592. Χαρτφον, ΙΔ' (φύλλ. 240). 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ 

Άκέφα?Λν καΐ κολοβόν : ^να τί έφρύαξαν έθνη... 

593. Χαρτφον, ΙΖ' (φύλλ. 373). 

ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ 

Έν άρχή : ΠΙΝΑΞ σύν Θεώ έκ τών υποθέσεων τών Θεοφθόγγων ρη¬ 

μάτων και διδασκαλιών τών Θεοφόρων Πατέρων. 

*Εν τέ?..ει: Τφ εύδοκήσαντι σνμπεράναι τήν παρούσαν δέλτον διά τής 

χειρός εμον του αχρείου εν τοΐς μονσχοΐς ΚΥΡΙΑΚΟΥ άπό τής Ρωσίας τής 
Μικρας κατάγοντος, κατ* έτος ενσάρκον οικονομίας τού Σωτήρος ,αχλε 

(=1635) Ποσειδεώνος κα'. 

594. Χαρτφον (φύ/Α. 277). 

Γνώμαι μονόστιχοι. 

Κατά στοιχεΐον έκ διαφόρων ποιητών είς αγαθούς ά'νδρας καΐ 'Αγίου 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ- τού ΘΕΟΛΟΓΟΥ ποιήματα σοφά, σελ. 139. Τού αυτού: ...εις 
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τον Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Ιπικήδεια εϊτε επιτάφια, σελ. 145· ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

του Προδρόμου επί άποδήμφ τχ| φι?άφ: ξένος και φιλία... ^ ί 

595. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 94). 

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ( Θεοδώρου του Στουδίτου ). 

Έγράφη διά χειρός Σεραφείμ 7128 ( = 1620) μηνί Δεκεμβρίφ. *Από ϊί 

τής Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου έως τής Κυριακής του Πάσχα. 

596. Χαρτφον, ΙΔ' ( φυλλ. 142). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

Του οσίου πατρός ήμών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του έν τφ “ΑΟφ: Ιν αρχή καΐ 

τφ τελεί άνά έν φΰλλον μεμβράνινον του Τ" ή Ζ' αϊώνος. Αρχή: ^Ομοναιό- ' 

της γάρ κυρίως έστιν ή των φυαικών ιδιωμάτων τον όμοφνονς άπαράλλα- ί 

κτος ταντότης' ούκονν ονκ άπαρνούμενος ό Διονύσιος τό τον σώματος τον 

Χρίστον προς ήμας όμοούσιον, κα^άπερ οΐ αίρετικοΐ νομίζετε, εϊρηκε τό < 

ίν πασι τοϊς φνσικοΧς ήμών ΰπέρ φνσιν αύτόν είναι καΐ οϋ κατά &ν&ρ<ο· 

πον ίνεργειν' άλλά διότι οΰκ άηό σποράς, άλλ' έκ τον Θεόν λόγον καί οδν | 

τφ Θεφ λόγφ καί^* ύπόστασιν έν τη μήτρρ. δπέστη τό ανθρώπινον ήμών 

τής ψυχής καΐ τοϋ σώματος, 

597. Χαρτφον, ΪΗ' (φόλλ. 308). 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

'Αγίων πάτερων κατά α.β. περί του Άββα *Αντωνίου, Αγαρηνός, Βησ¬ 

σαρίωνος, Κολοβόν. 

598. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 89). ι 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

Των 'Λγίων Ανάργυρων ΚΟΣΜΑ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ πρώτη Νοεμβρίου ί 

και κανών αυτού παρακλητικός. Όμοίως καΐ των έν Ρώμη μαρτυρησάντων. ,! 

"Ιωάσαφ ό γράψας 7138 ( = 1630 ). 

599. Χαρτφον (φύλλ. 88 ). 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ > 

Τριφδια, ψαλλόμενα έν τοΤς Μακαρισμοΐς, σελ. 32 και ΚΑΝΩΝ ψαλλό¬ 

μενος τή Πεντηκοστή. Έν τελεί: -.-ώς οίός τε είμι εγάραξα Ιερομόναχος | 

Δανιήλ. 

600. Χαρτφον, ΙΘ' (φυλλ. 32). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (του 'Αγ. ίερομ. Ελευθερίου). 

Έν αρχή του Κωδικός οΐ εξής στίχοι: 

θεόν τό δώρον και Νικηφόρου πόνος, άδαήμονος άνδρός καΐ άμονάχου. 
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Ον τή χειρί έγράφη, διά δαπάνης του έν μοναγοις Γέρο κυρ Σαμονήλου, 

Του δρμωμένου εκ τής νήσου Τζιρίγον, ον τοϊς αναλωμασι και προμήθεια, 

*Εν γιλιοστφ έπτακοσιοοτφ τε είκοσθενναντω ετει τφ σωτηριφ 

Τή τε δγδόη Μηνός Φεβρουάριου τέμενος τάδε τό σεπτόν άνηγέρθη 

Τό τιμώμενον επ’ ένδόξφ τή μνήμη τοΰ ιερομαρτυρος Ελευθερίου, 

Μοναστήριον πρότερον μεν ύπάρχον ταΐς κατ’εκείνου καιρού δ’ άνωμαλίαις 

Και οννεχέοιν έφόδοις αλλοφύλων γεγονός έρείπιον ώς καθοραται 

Εις άφανισμόν κατήντηαε τελείως. 

601. Χαρτφον, ΙΖ' (φυλλ. 64). 

ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ 

Του *Αγ. Ίωάννου του Χρυσοστόμου. Τά εωθινά ευαγγέλια τοΰ 'Αγ. 

Βασιλείου 7138 ( = 1630). Κυρίλλου Μονάχου. 

602. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 64). 

ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ 

Τοΰ *Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ώς καΐ ή των προηγιασμένων, Έν 

σελ. 67. Θεόν τό δώρον και Δανιήλ Ιερομ. πόνος, Τό αυτό, σελ. 64. 

603. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 395). 

ΑΝβΟΛΟΓΙΟΝ 

Κατ’ έπιτομήν. Έν αρχή, πίνακες των κΰκλων τοΰ ήλιου, τοΰ μηνολο- 

γίου καΐ των περιεχομένων άκολουθιών: Γέγραπται διά χειρός... Κυριάκον 

Ρωσοίον τό γένος. 

604. Περγαμηνή, Γ ( φΰλλ. 157 ). 

ΛΟΓΟΙ ΓΡΗΓΟΡΣΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

Ακέφαλος. Φύλλα 10. Είς τον κατάπλουν, σελ. 11. ΐίερί δόγματος καΐ 

κατάστάσεως έπισκόπων, σχεδιασθείς, σελ. 19- Περί Θεολογίας, σελ. 27. 

Περί υιόν: Λόγος Α', σελ. 52. Περί υίον: Λόγος Β', σελ. 67. Περί τοΰ 

"Αγίου Πνεύματος, σελ. 82. Προς Άρειανονς και εις έαντον, σελ. 102. 

Περί ευταξίας έν ταΐς όιαλέ^εσι, σελ. 112. Εις εαυτόν και προς τούς λέ¬ 

γοντας αυτόν έπιθυμεΐν τής καθ·έόρας Κωνσταντινουπόλεως, σελ. 126. 

Προς Κληδόνιον πρεσβύτερον επιστολή Α', σελ. 135. Επιστολή β , σελ. 

144. Προς ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ επίσκοπον Κωνσταντινονπόλεως, σελ. 148. Εις την 

χειροτονίαν Δοόρων ομιλία, σελ. 150. Προς Παρθένον παραινετικός, σελ. 

152. Προς Ενάγριον Μοναχόν περί Θεότητος, σελ. 155. Κολοβός. 

605. Χαρτφον, ΙΕ' (φΰλλ. 552). 

ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ 
Λόγοι γ', δ' : Έτελειώθη έν έτει 7004 (= 1496), Θεόν τό δώρον καΐ 

Ήλιον πόνος. Έν τελεί τοΰ κώδικος δ κάτωθι επίλογος: 
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’Έσπενσαν ά^λοι χρναόν εΰρεΐν εν βίφ, 

άλλοι δε γην οπεύδονσιν ή και μαργάροις, 

Και πάντα πλούτον πρόλαβεν απληστία, 

ο δεοπότης δε τον παρόντος βιβλίον, 

ον μαργαρίτας, ον λίϋους, ον χρνσίον 

την καλλονήν δε των τον προφήτον λόγων 

οοφώς άνευρων έξ έρωτος εν&εον, 

εν’&εν συνήξε πλοντον δς μένει μόνος, 

ρεΐ πάντα γης γάρ και λόγος μένει μόνος 

αν ουρανούς, άν&ρωπε, καΐ νέφη φράσης 

καν γης παρέλϋης ακρα και πάντας τόπους, 

καν τοΐς έλάφοις ύπερ'&ης εν τοΐς δρόμοις 

λί·&ον τάφον τρίπηχυν ούκ νπεκδραμεΐς. 

606. Χαςτφον (φιίλλ. 840). 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ψαλλόμενοι Ιν τοΐς αποδεΐπνοις μετά τό δόξα Ινΰψίστοις Θεφ. Ποίημα 
του *Λγ. *Ιωάννου τον Δαμασκηνού. 

607. Χαρτφον (φόλλ. 288). 

ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ 

1) Λόγος εΙς τ}}ν δευτέραν παρουσίαν. 2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ άρχιμανδρίτου 

*Λλεξανδρείας, Ώρδς τους άποταξαμένονς, 3) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ, ^Εν- 

τολαΐ τοΐς άποταοσομένοις. 4) *Εκ τού γεροντικού διάφορα. 5) ΧΡΥΣΟ¬ 

ΣΤΟΜΟΥ, ^ερί μνησικακίας, εύχής κα\ νηστείας, μετάνοιας, άναγνώσεως, 

εις τδν μάταιον βίον. 6) ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ έκ της δενιέρας αυτού «πι- 

στολής. 7) Άββα ηΣΑΪΟΥ Θρήνος. 8 ) ΕΦΡΑΙΜ, Θρήνος. 9) ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

αρχιμανδρίτου ^Αλεξάνδρειάς λόγος περί έξοδον ψυχής. 10) ΘΑΥΜΑ γενό- 

μενον εν τή εΙκόνι τού Χριστού έν Χαλκοπρατείοις. Π) ΑΟΤΟΙ λεχέλέντες 

έκ των άποψ'&εγμάτων τών "Αγίων Πατέρων. Κολοβόν. 

608. Χαρτφον, ΙΖ' {φυλλ. 140). 

ΨΑΛΤΗΡ10Ν 

Έν τφ μέσφ φύλλα τινά Ι'ντυπα. Έν τελεί: έν ετει ,άχια’ (= 1611) μηνί 

Μάίω λ' ημέρα ή παρούσα δέλτος εγκεχάρακται. 

609. Χαρτφον (φΰλλ. 234). 

ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ 

Ματθαίου Βλαστάρεως. Έν άρχτί πίνας δστις έχει άπαντα τα κεφάλαια 

καταλεπτώς. Έν ολφ σμε'. Άπό σελ. 157 άλ?.τι χειρί φυλλ. 39. 
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610. Χαρτφον, ΙΖ' (φυλλ. 585). 

1) Έν&νμησις πώς νά βγάλης το νερό τής τάφης. 

2) Μαρτύριαν Μεγαλομάρτυρας Παντελεήμονος. 

3) Νόμος και τύπος τού "Αγίου ’ Ορονς καί τού Πρωτάτου. 

4) "Ερμηνεία λέξεων τών βοτάνων κατά αβ. 

5) Περί τού πότε νά φλεβοτομήση άνθρωπος εις τάς τού φεγγαριού 

ήμέρας.' 

6 ) Περί τών ώρών, τών στοιχείων τής χολής καΐ τού αίματος και τον 

φλέγματος κ.τ.λ. 

7) Άρχ^ή τού Ιατροσοφίου, έν σελίδι 374. Πίναξ εις τό παρόν Ιατρο- 

αόφιον. 

8) *Εκλογής ιατροσοφίου, τον περί τόν Γαληνόν τε καΐ Ίπποκράτην 

καΐ Μελέτιον και έτέρονς πολλούς. 

9) Ψήφος ηερϊ ζωής καΐ ϋ'ανάτον. 

10) Πίναξ συν Θέφ Βίβλου άκεσιπόνου παρά Πέρσαις καλονμένης 

Μαλχαμά. ΕίσΙ δέ λόγοι άποδείξεως 25 έν έκάστφ μηνι άρχόμενοι άπό 

μηνός ^Οκτωβρίου. Έν σελ, 568 : Δανιήλ Ιερομ. και έν τφ Πασχαλίφ, σελ. 

582: 7121 (^-1613). 

611. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 151). 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ 

Έν τέλει: έτους 7157 ( = 1649 ) άφόντας ήρϋεν 6 Χριστός οτόν Πρό¬ 

δρομο νά μάϋ·η γράμματα. Μήν ^Απρίλιος. 

612. Χαρτφον ( φΰλλ. 192 ). 

ΜΟΥΣΙΚΗ εκκλησιαστική Ισπερινοΰ καΐ ορθρου. 

Εις την είσοδον μέλος αρχή: Μακάριος άνήρ... κεκραγάρια κατ' ήχον 

μελονργηΰ'έντα παρά τον οσίου Ίωάννον Δαμασκηνού. 

613. Χαρτφον, ΙΘ' ( φΰλλ. 798 ). 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ όμολογητού βιβλίον καλονμενον Άλφαβηταλφάβητον. Έν 

τέλει: γέγραπται και γάρ οωτηρίω ετει τφ χιλιοστφ οκτακοσιοοτφ γε πεν- 

τηκοστφ δγδόφ και Μηνι Φεβροναρίψ. 

614. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Ιανουάριου 1 - 15 : έτελεΜη έν Μηνι Σεπτεμβρίψ ^αχΜΑ' 

χειρί Γαλ^ακτίοονος Ιερομ. 

615. Χαρτφον, ΙΖ'. 

Μηναΐον Ιανουάριου άπό 15-31: έτελειώ·&η ,αχμε' (ώς άνω). 
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616. Χαοτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Φεβρουάριου. “Εγράφη το παρόν Μψαΐον «διά χείρος *1γνα- 

τίον Ίερομ. έν ετει ^αχκα'. ΜηνΙ Ίουνίφ. 

617. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΡΙΝΑΙΟΝ. Έγράφη το παρόν ΜηναΧον δίά χειρός ^Ιγνατίου τον ΰύτον 

7110( = 1602) μηνί ^Ιανουαρίφ κδ'. 

618. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Σεπτεμβρίου 1 -14. 

619. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Σεπτεμβρίου, 14*30. 

620. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ "Οκτωβρίου: Έν τελεί: (,αχί^') = Γαλα- 

κτίωνος. 

621. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Νοεμβρίου, 1-19. 

622. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Νοεμβρίου, 20-30. 

623. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Δεκεμβρίου, 1 -15. 

624. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ Δεκεμβρίου, 15-31. 
“Εγράφη... ^Ιγνατίου εν ετει ^αχκύ' — 1629. 

625. Χαρτφον, ΙΖ'. 
ΤΥΠΙΚΟΝ συνοπτικόν ομοΰ και τυπικόν περιέχον τάς του μηνολογίου 

ερμηνείας την τε τής 'Αγ. καΐ Μ. Τεσσαρακοστής ομοΰ και τής ΙΙεντηκο* 

στής μετά των αναγκαιότερων κεφαλαίων του κατά ΜΑΡΚΟΥ και άλλων τινών. 

Πίναξ τών κεφαλαίων... Σεπτεμβρίου α' έν αρχή : δ εν Ίερομ. ελάχιστος 
Ιγνάτιος τοίς εντενξομένοις εν Κν χαίρειν: Άει μεν και εν πάοι -η ευτα¬ 

ξία καλόν... τείος·. ^Εγγράφως τοΐς μεϋ·" ημάς παραδονναι πειράσομαι- 

άρξάμενος δ’ εντεΰϋεν δ^εν καΐ δ ενιαυτόν κύκλος αρχεται. Έγράφη διά 

χειρός Ιγνατίου εν ετει ^αχκν' ^Ιανουάριον κζ . 

15 -11 -1957 

• 5 

;·| 

ίι 

626. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 115). 

1) ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περί νήψεως και προσευχής. 2) ΒΑΡ- 

ΣΑΝΟΥΦΙΟΥ. 3) Περί οδών των πλησιάζειν Θεόν ποιουσών κ.τ.λ. 4) διη¬ 

γήσεις "Αγ. άνδρών. δ) ΝΕΙΑΟΥ, παραινέσεις προς μονάζοντας. 6) ΘΑΛΑΣ¬ 

ΣΙΟΥ, Λίβνος και ^Αφρικανόν, περί αγάπης και εγκράτειας. 7 } ΝΙΚΗΦΟ¬ 

ΡΟΥ μοναχού περί φυλακής καρδίας. 8 ) Εκλογή από των οσίων και άγ. 

πατέρων ήμών. 9) ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ^Ερμηνεία είς το «Κύριε έκέ- 

κραξα...·». 10) ΣΥΜΕΩΝ του νέου Θεολόγον, εκλογή μερική. 11} Εκλογή 

μερική από τον βιβλίου τής Κλίμακας. 12) Περί των επτά με&ηλικιώσεων 

του ανϋ^ρώπον. 13) ΜΑΞΣΜΟΥ τοΰ δμολογητυν, λόγος ασκητικός. 14 ) Του 

αυτόν, κεφάλαια ασκητικά: πράξεως ευχής και ΰ·εωρίας. Έν αρχή: ηίναξ 

τής παρονσης συλλογής. 

627. Χαρτφον, ΙΗ' ί φΰλλ. 153). 

ΚΩΔΙΞ τής ίεράς καΐ βασιλικής μονής τον κυρ. Διονυσίου επί τής 

σκενοφνλακίας τον Πανοοιολογιωτάτον κυρ. Παγωμίον ^τει ,αψλγ': 

1) Πρακτικόν παραδόσεως αΰτφ του σκευοφυλακίου. *Από σελίδος 5· 

105 ό κωδιξ διαλαμβάνει χρονολογικως (1733-1840) ταμιακάς Μοναστή- 

ριακάς είσπράξεις και άλλας σημειώσεις εν εϊδει ήμερολογίου. 

Σελ. 43: ^οτο είς ίνΰ^ίμηοιν δτι είς τούς 1784 Μαιου 6, άηό τδ πολοΐ 

χρέως ήλύεν είς είς μεγάλην διστιχίαν τό μοναοτήριόν μας, δπον δέν ήμπο- 

ροΰσαν νά καθίσουν οΐ πατέρες άπό τούς κονιαρέους, δπον ήρχοντο ονχνά- 

κις γυρεύοντας τά άσπρα τους ώς λύκοι δγρυΐη κάμνοντας τήν λαμπράν έδό. 

Σελ. 101 : 1793 Ιουνίου 12 κοινής ουνάξεως γενομένης του Μοναστη¬ 

ριού Ιλογαριάοαμε τό εύρεϋ^έν χρέος τού μοναστηριού μας τό δσον εύρήκεν 

δ "Άγιος σκενοφύλα^ ήμών κυρ Χατζηβενιαμίν, τό όποιον ουμπόσιτε δλον 

γρόσια 39.716 οΤτοι τριάντα εννέα χιλιάδες γρόσια και επτακόσια δέκαεξ 

καΐ μισό, τά όποια είναι ή μάνα και τό διαφοράν τους. “Έπονται ύπθ- 

γραφαί. 
2) ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑΟΝ "Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ. ’Ίσον καΐ άπαράλλακτον 

έκ τοΰ πρωτοτύπου. 

3) Σελ. 109: Περί των κτητορικών ονομάτων ών μνημονεΰομεν: Χρή 
είδέναι και περί των κτητορικών ονομάτων ών μνημονεύομεν παρρησία" 

τίνες εΐαι και τίνα τήν ανάκτησιν ή βελτίωσιν έποίηααν είς έκαστος αυτών 

έν τή Μονή... 

4) ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ "Αντωνίου "Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως έτους 
^ς·θ)){ζ' (=1389) ...φθάνει μέν δ τιμιώτατος ιερομόναχος κυρ. Διονύσιος 

εκείνος κατά τό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ τού ΑΘΩ.·, τήν δέησιν αυτών παραδεξαμένη ή 

μετριότης ήμών τό παρόν απολύει γράμμα οιγιλλιώδες, δι* ον και έν "Αγίω 

παρακελεύεται Πνι ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ άπό τον νΰν είναι τό μονύδριον τούτο 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ·Έτβ5 ΚΖ' 16 
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του τιμίον Προδρόμου και δνομάζεαϋ^αι... μην *Ιούνιος 16 έτους ,ςφκζ' 
( = 1389 ). 

5) ΣΙΓΙΛΑΙΟΝ Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως: ^ςΌκε' 
( — 1617): ..-Μέγιστα όντως των εν άν&ρώποις εατι δώρα θεόν, παρά 

τής ανω'&εν δεδομένα φιλανΰρωπίας, ίερωαύνη τε και βασιλεία... και 

τό Μοναοτήριον αυτό τοΰ τιμίον Προδρόμου του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ώς ήμέ~ 

τερην Πατριαρχικόν στανροπήγιον εϊη, και νπάργ^ει έλεύ'&ερον, άόούλο)* 

τον, άκαταπάτητον και όλως άνεπηρέαστον και άζήμιον παρά παντός προ' 

σώπον και διάγοι κοινοβιακώς... εν ετει ,ζρ^ε’ (= 1617) μηνι Αεκεμ-' 

βρίφ ^ςΝΙε', 

6) ΚΑΤΑΓΡαΦΟΝ των *Αν. λείψανων οπού εύρίσκονται εντός τοΰ Μο¬ 

ναστηριού, 1814 Σεπτεμβρίου. 

7) ΑΡΧΗ συν Θεφ των ίερων σκευών τοΰ ΐεροΰ κοινοβίου 1814 

Σεπτεμβρίου. 

8 ) ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ παραδόσεως τοΰ 'Αγ, ήγουμένου Στεφάνου, είς τους 

προϊσταμένους τής Τέρας Μονής *Αγ. Παΰλου. 

9) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ λεπτομερής τής υπό τοΰ καθηγουμένου Στεφάνου και 

λοιπών πατέρων τής Τέρας παραλαβής των έν τή ίερ§ Μονή άγίων λειψάνων 

κ,τ.λ. κειμηλίων Δεκεμβρίου 23 τφ 1821 καΐ μεταφοράς προς άσφάλειαν 

αΰτών εις τήν νήσον Πόρον. Παραμείναντες είς τό Ικεΐ μοναστήριον τής Ζωο* 

δόχου πηγής επί χ0ό^Όυς 3 Υβ άπέπλ^ευσαν είς Ζάκυνθον Ι'νθα διέμειναν Ιιέ* 

ρους χρόνους 4 Ικεΐθεν άπήραν είς τό έν Σκοπέλφ Μετόχιον τής Μονής 

Φανερωμένης καί μετά παραμονήν 1 ^τους έπανήλθον εις τήν Μονήν τή 

6 Ιουνίου τφ ,αωλ' ήτοι μετά χρόνους 9. 

10) ΑΦΗΓΗΣΙΣ τής γενομένης μεγάλης νεροποντής (1820) Σεπτεμ¬ 

βρίου β') έν τφ *Αεροποτάμ(ρ και των προξενηθεισών ζημιών εις τήν Μονήν 
και τών ανθρωπίνων θυμάτων (Μοναχών) ...τοιοϋτον παρόμοιον κακόν 

εγινεν και εις τους αψιε' Σεπτεμβρίου 12 όχι όμως τόσον. 

11 ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικουμενικού Πατριάρχου προς άπάσας τάς Τέρας 

Μονάς τοΰ ΑΘΩ ,αωλ' (παραινετικόν). 

12) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ γράμμα τής Τ. Μονής χορηγηθέν Κυρίφ Γρηγο- 

ρίω ίερομονάχω δΓ επικαρπίαν τοΰ Μετοχιού έν τή έπαρχίφ Έςρεσου ,αωο' 

Νοεμβρίου κ'. 

628. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰ?ιλ. 152). 

1) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Δεσποτικών καΐ Θεομητορικών εορτών. 2) Τωάν- 

νου Χρυσοστόμου λόγοι εις τον "Ασωτον υιόν. 3) Έπιφανείου “Αρχι¬ 

μανδρίτου Κωνσταντιιόυπόλεως, λόγος εις τήν θεόσωμον ταφήν τοΰ Κυ¬ 

ρίου, σελ. 126 κολοβόν. 4) Έκ τοΰ Γεροντικού κολοβόν, από σελ. 137 -152 

(κολοβόν). 
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629. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 142). 

Πεντηκοσιάριον άρχόμενον από τής η' έβδομάδος μέχρι τέλους. Έν τελεί: 

7144 ( = 1636 ) Μηνι ’Οκτωβρίφ χειρί Γαλακτίωνος, 

630. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 631). 

1) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοΰ 'Αγ. Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως: χειρι Γαλακτίωνος ^ηψϋ-'. 2) ΚΑΝΩΝ εις τήν'Υπεραγίαν Θεοτό¬ 

κον και διάφοροι ευχαι διαφόρων αγίων πατέρων. 3) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τής 

Αγίας ΘΩΜΑΪΔΟΣ. 4) Οϊκοι εις Συμεών τον διά ζωήν καλογηρικήν. 5) 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τών 'Αγ. Ανάργυρων Κοσμά και Δαμιανού. 6) ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

’ΑγαΟαγγέλνου, ο δούλος τοΰ αληθινού Χρίστου τέλος: χράλλοντες έπι γης έν 
^ηρίοις, έπΙ τών ύδάτων "Αγιος δ Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, 

έλέησον ήμάς. Αύτφ μόνφ τφ τρισαγίφ Θεφ, δόξα, κράτος καΐ βασιλεία 

είς τους αιώνας τών αΙώνων ΑΜΗΝ, Και ερμηνεία έκ τής θείας άποκαλΰψεως 

εκ τε τών θείων Εΰαγγελίων. 

631. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 168). 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ 

.αωμ' εν τελεί πίναξ τών 14 διαιρέσεων τοΰ παρόντος βιβλίου. 

632. Χαρτφον (φΰλλ. 162). 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ συν Θεφ άγίφ τοΰ παπαδικοΰ Μέλους: πολυέλεος. 

633. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 190). 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ 

Άπό τής Άναλήψεως μέχρι τής Πεντηκοστής έν τελεί έγράφη έτος 
1752. 

634. Χαρτφον, ΙΗ' {φΰλλ. 149). 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ 

Τό παρόν ψαλτήριον έγράφη παρ* εμον Σαμουήλ μονάχου έτους 

,αψμ^’ ( = 1749 ). 

635. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 92). 

1) ΜΑΚΑΡΙΟΥ φιλαδ. ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ, Λόγος εις τό Γεννέσιον τοΰ 

τιμίου ΕΝΔΟΞΟΥ προφήτου Προδρόμου. 2) ΚΑΝΩΝ παρακλητικός εις τόν 

"Αγιον Νικόλαον. 3) ΚΑΝΩΝ θρηνητικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. 4) 

ΕΥΧΗ εις τήν ύπ. Θεοτόκον, εις κύριον ημών Τησοΰν Χριστόν, εις τήν 

ημών Θεοτόκον, Τωάννου Χρυσοστόμου διά στίχων. 5) τοΰ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 

πρεσβυτέρου, ΕΓΚΩΜΙΟΝ εις τόν Τωάννην Βαπτιστήν. 
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636. Χαρτφον (φΰλλ. 238). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (Εκκλησιαστική). 

Εις την παραμονήν των Χριστουγέννων. 

637. Χαρτφον, ΙΖ' (φυλλ. 304). 
ΤΡΙ^ΔΙΟΝ 

Συν Θεφ "Αγίφ τγί Κυριακή τον ΤεΧώνον και Φαρισαίον. παρα¬ 

σκευή της 2ο·ζ εβδομάδας, εγράψη εν Μηνι Μαρτίφ χειρι Γαλακτίιανος και 

ελάχιστου των ^Ιερομ..., ^αχξα' ( = 1661). 

638. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 280). 

ΤΡΙξϊΔΙΟΝ, μ^ρος β' τη Κυριακή β' των νηστειών: Πέρας Ηαβεν ή 

'&εία βίβλος ,αχξβ' Μαρτίου α' ;κ6<ρί Γαλακτίωνος. 

639. ΙΘ' (φΰλλ 485). 

1) ΕΥΧΛΙ προς τόν Παντοκράτορα. 2) Πρός τον Κύριον ήμων’Ιησοΰν 

Χριστόν. 3) Πρός τό Πανάγιον Πνεύμα. 4) Εις την *Αγίαν Τριάδα. 5) 

Κεφάλαια διαφόρων ύποθέσεων. 6) Μέθοδοι κατασκευής μελάνης. 

640. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 212). 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ 

Έν τέλει: Θεοΰ τό όώρον καΐ πόνος Μελετίου. 

641. (0,25X0,18). Χαρτφον, ΙΤ' (φΰλλ. 1594). 

ΛΟΓΟΙ του Άγ. Ίωάννου του Χρυσοστόμου. 1) Εις τήν σΰίΛηψιν 

του τίμιου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου καΐ Βαπτιστοΰ Ίωάννου. 2) Του 

αΰτοΰ εις τήν σΰλ?^η·ψιν τής Έλισσάβετ κα'ι εις τόν Ζαχαρίαν. 3) Του 

αύτοΰ ΛΟΓΟΣ εις τόν *Άγιον Ίωάννην τόν Βαπτιστήν καΐ είς τό Βάπτισμα. 

4) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΦΝΟΠΑΤΟΥ, Έγκώμιον εις τήν ανακομιδήν τής χειρός 

του *Αγίου Ίωάννου, Προδρόμου και Βαπτιστοΰ. 5) ΔΙΗΓΗΣΙΣ εις τήν α' 

και σεβασμίαν εΰρεσιν τής τιμίας κεφαλής του ενδόξου καί Βαπτιστοΰ Ίωάν* 

νου, εις τήν β'. 6) Λόγος είς τήν α' καί β' καί γ' εΰρεσιν τής τιμίας κεςρα- 

λής του Τίμιου ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. 7) ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ Έγκώμιον 

εις τήν γ' εΰρεσιν. 8) ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, έγκώμιον 

είς τό Γεννέσιον του ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ. 9) ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ επισκόπου, λόγος 

είς τό Γεννέσιον του 'Αγ. Ίωάννου Προφήτου ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ καί βαπτιστοΰ 

καί είς τήν του Ζ.ΧΧΑΡ10Υ σιγήν καί είς τόν ασπασμόν τής 'Αγ. ενδόξου 

Λεσποίνης ημών Θεοτόκου. 10) ΑΕΤ10Υ πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, 

ομιλία είς τό Γεννέσιον τοΰ Προδρόμου. 11 ) ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 

πρεσβυτέρου, έγκώμιον είς τόν 'Αγ. Ίωάννην τόν Βαπτιστήν. 12) Βίος καί 
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πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ τοΰ συστησαμένου τήν Σεβα¬ 

σμίαν Μονήν τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ βαπτιστοΰ υπό κάτω τοΰ μικρού ΑΘΩ 

συγγραςρεϊσα παρά ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ α καί πρεσβυτέρου. 13) Λόγος δια?ιαμ· 

βάνων τά από τής γεννήσεως, ανατροφής καί άποτομής τοΰ Αγίου ενδόξου 

Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ καί περί τής εΰρέσεως τής αυτοΰ κεφαλής. 14) 

Άνδρέου Κρήτης τοΰ Ίεροσολυμίτου είς τήν άποτομήν τοΰ Προδρόμου. 

15) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου είς τήν όρχησιν τής 'Ηρωδιάδος και είς τήν 

άποτομήν τής κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρόμου. 16) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Λόγος 

είς τήν άποτομήν τοΰ Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοΰ 

Ίωάννου. Προτάσσεται των ομιλιών πίναξ των περιεχομένων έν τέλει αυτών 
καί έν σελ. 227. Τό παρόν σύνταγμα νπ* εμού έγράφη Θεωνα... έν έτει 

7102( —1594 ) Ινδικτιώνος. 17 ) Λόγος εγκωμιαστικό; άμα καί διηγηματικός 

κοινή φράσει περί τής γεννήσεως άνατροφής τε καί βιοτής καί μαρτυρικής 

τελειώσεως τοΰ 'Αγ. ένδοξου· προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάν· 

νου. Έν τέλει ■-.έγράφη παρ’ έμυν τον εντελούς έν μοναχοϊς Σαμουήλ 

,αψνε' Μαΐον ε' ( = 1755). 

642. Χαρτφον (φΰλλ. 141). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (εκκλησιαστική). 

Αρχή συν Θεφ τοΰ παπαδικοΰ μέλους πολυέλεος. Παρά κυρ Πέτρον 
Βυζαντίου. 

643. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 280). 

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ. Έπιστολαί και αποκρίσεις αΰτοΰ: έν 

άρχή προΐμιον. Κολοβόν. 

644. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 172). 

ΛΟΓΟΙ Διάφοροι περιέχοντες τάς των παδών πάντων κατηγορίας ένι- 

στόρων παραδειγμάτων τής τε πα^.αιάς καί νέας διαθήκης: Άπό ΑΔΑΜ καΐ 
καθεξής... ονγγραφέντες παρά Συμεών μοναχού... έν κεφαλαίοις τριάκοντα 

και δνσί. 1) Περί τοΰ δεΐν πάντοτε των οικείων αμαρτιών τήν έξομολόγη- 

σιν ποιεϊσθαι. 2) Περί προσοχής. 3) Περί γλώσσης. 4) Περί φόνου καί 

μισαδελφείας. 31) Περί δακρΰων Ν. Φιλανθρωπίας τοΰ παναγάθου Θεοΰ. 

32) Λόγος θρηνητικός: εν τέλει: έγραχρεν Ιδού Κυριάκός έν πόνφ, έπΙ μέν 

κοσμογονίας έτους 7125 τής όε ένσάρκον οΙκονομίας έτει^αχιζ' Σεπτεμβρίου 

16 ^αχμη' προσεδρενων τφ κελλίω τον ’Αγ. Ιακώβου. 

645. Χαρτφον (φΰλλ. 700). 

ΜΟΥΣΙΚΗ {έκκλ. ). 

Πρόσθεσις των λειπομένων έκ των άλλων εκδόσεων: κυρ Πέτρον Πελο- 

ποννησίον. 
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646. Χϋοτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 203). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

/ίο^αστικά τών άποοτίχων μελη'&έντα ηαρά Χονρμονζίου είς την α 
Σεπτεμβρίου. 

647. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 43). 

1) Περί του πότε δει ποιεΐν κόλλυβον των * Αγίων και μνημόαννα τά 

λεγάμενα κτητορικά: Αιά χειροζ Γερασίμου Μονάχον έγράφη εν ετει ^αωδ' 

Νοεμβρίου κε’... 2) *Ακολου'&ία τον δαίου Πατρος ήμ&ν Κυριάκου εν ετει 

Σωτηρίφ 1868 επιμελεία και πόνφ ^Ιακώβου οίκτρον Μονάχου... 3) ^Ακο- 

Χον&ία Μακαρίου τον Αιγυπτίου και ‘Αλε^ανόρέως έν ετει οωτηρίφ 1865 

παρά Μονάχου ^Ιακώβου, 

648. Χαρτφον, ΙΤ' (ςρΰλλ. 96). 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 1) ΕΙς τό ΠΑΣΧΑ; κολοβός. 2) Εϊς την Νέαν Κυριακήν 

καΐ είς τον Μι^ίρτυρα ΜΑΜΑΝΤΑ, 3) Εις την Πεντηκοστήν, ελλιπής είς τό 

μέσον. 4) Εις τούς ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥΣ, όκέφαλος. 5)ΕΙς τον 'Ιερομ. ΚΥΠΡΙΑ¬ 

ΝΟΝ. 6) ΕΙς τόν εξισωτήν ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ, κολοβόν, ήτοι διανομέα τών φόρων 

τής Ναζιανζοΰ, φίλον καΐ συμμαθητήν όντα του Αγίου Γρηγορίου. 

649. 0,32X0,21, Χαρτφον, ΙΘ'. 

1) ΒΙΟΣ του νέου δσιομοίοτυρος Χριστοφόρου του Διονυσιείτου. 2) 

Πωάννου μητροπολίτου Εΰχαίτων έγκώμιον είς τοΰς άγίους τρεις πατέρας 

καΐ διδασκοίλους (Βασιλείου του Μεγί^λου, *Ιωΰίννου του Χρυσοστόμου καΐ 

Γρηγορίου του Θεολόγου). 3) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ βίος του εν άγίοις πατρος ημών 

Γρηγορίου του Θεολόγου συγγραφείς υπό Γρηγορίου πρεσβυτέρου Καισα¬ 

ρείας, Καππαδοκίας. 4) ΔΙΗΓΗΣΙΣ θαυμάτων του αγίου μεγάλνου Ευγενίου 

και έγκώμιον είς αυτόν άντιγραφέντα υπό του Τυπικάρη τής μονής *Ιερομ. 

Διονυσιάτου Δομετίου (ιδέ κώδικα Λάμπρου άριθ. 154). 5) 'Η βίβλος ήδε 

Θεοδώρου μητροπολίτου Κυζίκου σΰνοψις χρονική από Άδάμ τήν αρχήν 

λ.αβοϋσα και κατιοΰσα μέχρι και τών κατά καιρούς αρχόντων, τών τε κρι¬ 

τών και τών βασιλειών τών τε Περσών καί τών άλλων εθνών, εως και τής 

παλαιοτέρας Ρώμης καισάρων και τών τής νεωτέρας βασιλέων, δηλοποιοΰσα 

τίνες οΰτοι καΐ πόσον έκαστος χρόνον τά τής βασιλείας διφκησε και τίς, και 

τίνα έσχε διάδοχον, 'Αρχή : Άδάμ μετά τό γενέσϋαι 280 ετών... Τέλος: 

Αλέξανδρος 6 Μακεδών μετά τά άνελεΐν τόν Ααρεΐον τούτον και κα&ελεΐν 

την τών Περσών άργβ-ιν τελείως... 6) Διήγησις θαυμάτων του αγίου Μεγα- 

λομάρτυρος Ευγενίου τοΰ Τραπεζουντίου... άντιγραφεΤσα εκ του κωδικός 

Λάμπρου άριθ. 154 χειρί Ιακώβου Διονυσιάτου έτος 1900. 
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650. Χαρτφον, ΙΤ" (φΰλλ. 209). 

ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ 

Προτάσσεται πίναξ ακριβής τής γραφής τοΰ βιβλίου. Έν τελεί 7107 

( ^ 1599 ). 

651. Χαρτφον, ΙΖ' ( φΰλλ. 290 ), 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ. ). 

Αί ^Ωραι τών Θεοφανείων. Έξηγήθησαν παρά Ίωάννου Διονυσιάτου. 

652. Χαρτφον (φΰλλ. 547). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Δοξαστικά Τωάσαφ Διονυσιάτου, 

653. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰ?νλ. 224). 

1) ΠΡΟΪΜΙΟΝ τοΰ βίου τών τήδε τή βίβλφ άναγεγραμμένων θείων 

πατέρων. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ επιστολής γραφείση; ΛΑΥΡ^ πραιποσίτφ παρά Παλ¬ 

λαδίου Ιπισκόπου Καππαδοκίας κεφ. 169, Ιν τελεί : ^4υΓ?; ή βίβλος λέγεται 

παράδεισος. Φιλεί δέ τη άληΟείψ και έστί τοΧς σννέσει πνευματική έντυχά- 

νουοι αύτη... 2) Περί τών τής Ινδίας Ιθνών και τών Βραχμάνων. 3) Δ.λΝ- 

ΔΑΜΙΟΣ ό τών βραχμάνων διδάσκαλος καλώς διηγούμενος τό κατά τούς Μα- 

κεδόνας έφη, 4) ΒΡΑΧΜΛΝΕΣ καΐ αυτοί Ινδοί ’Αλεξάνδρφ ταΰτα λέγουσι. 
*Λρχή: *Ορεγ6μενος σοφίας ήλθες προς ήμας Αλέξανδρε!.. Τέλος: βΧον 

ήμέτερον έ&έλοντας ζηλονν οίκτείροντες παοαν άνθρώπον φύοιν τών θνη· 

τών. 5) ΠΡΟΛΟΓΟΣ τής βίβλου τών πατέρων τοΰ Ιπονομαζομένου Αειμώνος. 

Αρχή τών διηγήσεων: τών έαοινών λειμώνων τήν θέαν, άχαπ;;τέ, πολλής 

εθρίσκω τέρψεως γέμουσαν κεφ. 130, κολοβόν. 6) Περί τής άλώσεως Ιερου¬ 

σαλήμ καί τινα πατερικά. Έν τελεί: ή παρούσα βίβλος έγράψη δΓ έμον 
του έν Μοναχοΐς άμαρτωλον Κυπριανόν. 

654. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ, 209). 

ΕΦΡΑΙΜ τοΰ Σΰρου λόγοι: Προτάσσεται πίναξ ακριβής τής γραφής τοΰ 

βιβλίου, Έν τελεί: 

Σύρος μέν Έψραίμ, άλλα γλώσααις αγγέλων 

ώς άγγελός τις φθέγγεται προς αγγέλους. 

Μονότροποι γάρ άγγελοι γης εΐόί πως, 

προς ονς εκείνος λαλεΐ καί συγγράφει. 

'Ετελειώθη συν Θεφ ή παρούσα βίβλος όίά χειρός "Ιγνατίου Ίερομ, 

7118 (=1610). 
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655. Χαρτφον, ΙΔ' (φΰλλ. 604). 

1) ΒΙΟΣ και πολιτεία και μερικών "θαυμάτων διήγησις τοΰ οσίου ΜΕΛΕ¬ 

ΤΙΟΥ του ομολογητοΰ, σελ. 1-37. 2) Πρόλογος προτρεπικος εις άλφαβηταλ- 

φάβητον προθεωρία, σελ. 1 - 34. 3) Αρχή συν Θεφ τής άλφαβηταλφαβήτου 

εις βαθμίδας 190. Έν σελ, 34: ήρξατο γράφεσϋ·αι η μάλλον άντιγράφεοϋαι 
τφ χιλιοοτφ οΗτακοαιοστφ τρίτφ ετει σωτηρίφ τζερί τά τέλη δε τον Σε¬ 

πτεμβρίου ί863. 

656. Χαρτφον, ΙΔ'. 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ 

Του προφήτου ΔΑΥΙΔ: 1852 δ κώδιξ γέγραπται κομψώς. 

657. Χαρτφον (φυλλ. 294). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (Ικκλ.). 

'Ωραι τής εορτής των Χριστουγέννων. 

658. Χαρτφον (φυλλ. 83). 

Εΐρμολόγιον σΰντομον παρά Πέτρου Βυζαντίου. 

659. Χαρτφον, ΙΗ' (φυλλ. 154). 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΚΛΟΓΑΔΗΝ 

*Αρχή συν Θεφ 'Αγίφ Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην, σελ. 52. Κατά Λου· 

καν, εν τέλει κολοβόν. 

660. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 143). 

Καλοφώνων είρμών. Έν τέλει : εϊληφε ηέρας παρά Δημηχρίου μονσι- 

κοϋ δί’ έξόδων εμσν Αγαπίου ϊερέως καΐ μα&ητοΰ αυτόν ,αωκγ' *Ιον- 

νίου κζ'. 

661. Χαρτφον, ΙΗ' ( φυλλ. 398 ). 

1) ΜΑΞΙΜΟΥ ίερομ. έξήγησις είς το Εύαγγέλιον τής Θεοτόκου : ...τφ 
καιρφ εκείνω είσήλ'&εν ό Ίησονς εις κώμην τινα. 2) 'Αγ. Άμφιλοχίου, 

περί του άπογιγνώσκειν τινα τής σωτηρίας αύτοΰ, σελ. 14. 3) 'Αγ. Νήφω- 

νος βίος καΐ πολιτεία, άρχ. Κωνσταντινουπόλεως, άσκήσαντος εν τή καθ’ ήμάς 

'Ιερα Μονή τοΰ 'Αγ. Διονυσίου, σελ. 19. 4) Όσιου Διονυσίου κτήτορος 

τής σεβασμίας Μονής τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, βίος και πολιτεία, 

σελ. 70. 5) Λόγος είς την ανακομιδήν τής 'Αγ. Δεξιάς χειρός τοΰ τίμιου 

Προδρόμου καΐ Βαπτιστοΰ Ίωάννου, σελ. 89. 6) Λόγος κατ’ επιτομήν δια- 

λαμβάνο)ν τά τής πρώτης δευτέρας καΐ τρίτης εΰρέσεως τής τιμίας κεφαλής 

τοΰ τιμίου, ενδόξου προφήτου Προδρόμου καΐ βαπτιστοΰ Ίωάννου, σελ. 97. 

7) Όσιου Νήφωνος, μερικά κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα, σελ. 109. 8) ΈφραΙμ 
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τοΰ Σΰρου, λόγος περί κατανΰξεως καΐ σωτηρίας -ψυχής, σελ. 118. 9) 'Οσίου 

Νήφωνος, δρασις περί τής θείας ?ιειτουργίας, σελ. 145. 10) Γεωργίου ρήτο¬ 

ρας Αίνου, λόγος απλός καΐ διδακτικός περί αγάπης Θεού και προς πάντας 

Χριστιανούς, σελ. 148- 11) 'Αγ. Χρυσοστόμου, λόγος περί μετανοίας καΐ 

εξομολογήσεως, σελ. 155. 12) Περί Ιουλίου τοΰ έλεήμονος, όπως πέπρακε 

τον υιόν αΰτοΰ και πώς έρρΰσθη εκ τοΰ θανάτου ουτος διά τήν ύπακοήν 

αΰτοΰ, σελ, 168. 13) Περί τοΰ σφάξαντος τό παιδίον αΰτοΰ διά τον φίλον, 

σελ. 173. 14) Περί τής παρθένου τής πεσοΰσης εις πορνείαν, σελ. 176. 15) 

Μάρκου τοΰ Αθηναίου βίος και άσκησις, τοΰ άσκήσαντος εν τφ όρει τής 

Θράκης πλησίον Αιθιοπίας, σελ, 177. 16) Μακαρίου τοΰ Ρωμαίου βίος 

καΐ πολιτεία, τοΰ από ε’ίκοσιν μιλίων τοΰ παραδείσου άσκήσαντος, σελ. 187. 

17) ΕΦΡΑΙΜ τοΰ Σΰρου, Λόγος άναγιγνωσκόμενος είς ωφέλειαν των ήμετέ- 

ρων τρυχών, σελ. 205. 18) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ και ίστορίαι έκ τοΰ πατερικοΰ 

καΐ των βίων των 'Αγίων πατέρων, έρμηνευθέντα είς τήν πεζήν φράσιν παρά 

Γεωργίου όή^ορος Αϊνου, σελ. 218. Έν τέλει: Έγράφη τό παρόν βιβλίον 

παρ* ίμοΰ Σαμου^ιλ μονάχου ,α-φνδ' μηνί Άπριλίφ ΙΕ'. Έν άρχή πίναξ των 

περιεχομένων. 

662. Χαρτφον, ΙΘ' (φυλλ. 42). 

ΟΙΚΟΙ είς τόν 'Αγ. Διονύσιον και λόγος Ίωάννου Δαμασκηνού είς τήν 

γέννησιν τοΰ Κυρίου ήμών ,αωμβ'. 

663. Χαρτφον (φΰλλ. 76). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τών Όσιων Εΰλογίου Άλεξανδρείας καΐ Ευλογιού Ση- 

μειοςρόρου και βίος αΰτών. 

664. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 42). 

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ τών 8 ήχων καΐ αντίφωνα τών διαφόρων Δεσποτικών 

Ιορτών. 

665. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 33). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοΰ Άποστόλνου Λουκά. Έν σελ. 31: ,αωιε' Όκτωβρίου 

2. "Ετερος κανών αΰτοΰ: 1821 διά γ^ειρός Αναστασίου Διονυσιάτου. 

666. Χαρτφον (φΰλλ. 29). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. 

667. Χαρτφον (φΰλλ. 398, 274). 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ συν Θεφ περί σιωπής και ησυχίας καΐ βίου ήρεμου τοΰ 

συνίστασθαι δυναμένου από παντός ετέρου από αποχής γλοίττης, πραείας καρ- 
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δίας, ενφ καί μικρός έπαινος δς από ιδιωτικών χειλέων προσφερόμενος τφ 
οσιφ πατρι ΙΣΑΑΚ τφ Σΰρφ, οΰ προς τό τέλος καΐ πίναξ των -θεοσόφων 
λογιών αυτοΰ, απο σελ. 1 -12. 2ελ. 13 : Του έν άγίοις πατρός ημών Ισαάκ 
μοναχού τού Συρου κα'ι άναχωρητού επισκόπου γενομένου της φιλοχρίστου 
Π. Νινευι, λογοι ασκητικοί και οι τούτων πλείονες προς ήσυχίαν προτρε- 

ποντες' ερμηνευδέντες υπό τών οσίων πατέρων ημών τού *Αββά Πατρικίου 
και τού Αββα Αβραάμ τών φιλοσόφων, τών εν τη Ααύρςι ήσυχασάντων. 

Τού εν αγιοις πατρος ημών Σάββα : Περί υποταγής κόσμου καΐ Μοναχικής 
πολιτείας. Αόγος α μέχρι σελ. 17. Του αυτού λόγος περί ευχαριστίας Θεού 
κ.τ.λ. Έν δλφ Αόγοι 90. 

668. Χαρτφον, ΙΗ' ( φύλλ. 120). 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τού Νέου βίος καΐ πολιτεία συγγραφείς παρά Γρηγορίου 
ταπεινού καί φιλοχρίστου μαθητού. 2) Περί διατί λέγεται τό σχήμα τών 
καλογήρων άγγελικόν: *Εγράφη διά χειρός Γαλακτίωνος εύτελονς ^αψδ' 
μηνός Μυ,ΐον 17. 

669. Χαρτφον, ΙΤ' (φύλλ. 272). 

ΚΑΤΗΧΗΣΓΣ Θεοδώρου τού Στουδίτου. Ακέφαλος. Αρχή: Δόλιας, εις 
έλεν&ερίαν άπο ^χ'&ρας... Ό κώδιξ έν τελεί έφθαρμένος εξ ΰγρασίας. 

670. Χαρτφον, ΙΖ' (φύλλ. 318), 

1) ΛΟΓΟΙ Συμεών τού Θεολόγου, άκέφαλος. 2) Έκ τού βίου τών άγ. 

άνδρών. 8) Τού άγ. Χρυσοστόμου, κεφ. 100. 4) Φωτίζεται 6 νους γνωοτι· 
κής θεωρίας πρός ϋψος άρΰείς... σκοτίζεται ό* αΜις έγκλειο·&εΙς εις 
πά&ος. Γνωστικά, σελ. 201. 5) Λόγοι διαφόρων Άββάδων. Κολοβός, 

671. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ. 412). 

Τωάννου τού Δαμασκηνού παράδοσις ακριβέστατη τής ορθοδόξου πί- 
στεως εις την καθομιλουμένην. Έν τελεί πίναξ τής παρούσης βίβλου. 

672. Χαρτφον, ΙΘ' ( φύλλ. 31). 

^Ακολουθία κομιδής τής 'Αγ. δεξιάς τού Προδρόμου. 

673. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ. 45). 

Τριφδια βαλλόμενα έν τοΐς Μακαρισμοϊς, άρχόμενα τή β' τής β' έβδο- 
μάδος: 1843 Μαΐου 16. Άνανίον Μονάχον ^Αρβανίτου. 

674. Χαρτφον, ΙΘ' ( φύλλ. 281). 

ΛΕΞΙΚΟΝ “Αραβοελληνικόν. Έν τελεί: Έγράφη παρ’ εμον Δημ, "Ιωαν- 
νίδον Χρυσοπολίτου έν Βηρντφ 1863. 
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675. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ, 286). 
ΛΕΞΙΚΟΝ Άραβοελληνικόν συμπεπληρωμένον. 

676. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ. 270). 
ΛΕΞΙΚΟΝ δμοιον τφ προηγουμένφ. 

677. Χαρτφον, Κ' (φύλλ. 36). ^ ^ 
1) *Αγίου Λεοντίου τού νέου Μυροβλήτου βίος καί πολιτεία: Κατά το 

άγιώνυμον ορος τον ασκήσει και λαμπρότητι βίον έν τή Μονή τή 
καλονμένι] τον "Αγ. Διονύσιον διαπρέψας. 2) Ακολουθία αυτού ποιηθεϊσα 

υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννίτου. 

678. Χαρτφον (φύλλ. 525). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
Άνοιξαντάρια σύντομα Χουρμουζίου.Έν τελεί πίναξ τών περιεχομένων. 

679. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ. 212). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (εκκλ.), 
Αρχή τών δοξαστικών τού τρίφδίου : "Έλαβε τέλος είς τό 1899 Σεπτεμ¬ 

βρίου 15. 

680. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ. 252). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (Ικκλ.). 
1) Τό παρόν έξηγή^η έκ τής παλαιας μουσικής. 2) Ταμεϊον άν-^ολο- 

γίας περιέχει άπαοαν τήν έκκληοιαατικήν άκολουΜαν, ίπερινον, όρήρου, 

Μ. τεσσαρακοστής... 4<^ματονργφϊν παρά Πέτρου ΑαμπαδαρΙον. 

681. Χαρτφον, ΙΘ' (φύλλ. 333). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
*Αρχή ανν Θεψ άγίτμ ή παρονσα ανθολογία περιέχει χερονβικα και 

κοινωνικά δλον τον ένιαντον. Έν αρχή πίναξ τών περιεχομένων. 

682. Χαρτφον. 
ΜΟΥΣΙΚΗ ( έκκλ,), Τ.Α. 
Δοξαστικά τών Δεσποτικών καΐ θεομητορικών εορτών, ιδιόμελα τού 

τιφδίου και πεντηκονταριου άσματουργηθέντα παρά Ιάκωβου πρωτοψάλτου 
τής τού Χριστού Μεγάλης εκκλησίας. 

683. Χαρτφον (φύ?ιλ. 170). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
Τφ αΰτφ, τ. Β'. 
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684. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 15). 

Η θεία Λειτουργία Ιωαννου του Χρυσοστόμου. Έν τελεί: ετελειώ&·η 
ή παρούσα δέλτος όία χειρός ^Ιωαννικίου ίερομ. 7124 (—1616). 

685. Χαρτφον (φΰλλ. 26). 

Εισαγωγή εις τό θεωρητικόν καΐ πρακτικόν τής εκκλ. μουσικής κατά 
την νέαν μέθοδον. 

686. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 45). 

1 ) Ακολουθία του Μικρού *Αγιασμοΰ. 2) Κανών παρακλητικό^ ·ψαλ· 

λόμενος έν τοΐς γενομένοις άγιασμοΐς διά τής άγιας δεξιάς. 3) Κανών παρα¬ 

κλητικός εις τον Τιμιον Πρόδρομον. 4) ΟΤκοι εις τον "Αγιον Πρόδρομον. 

5) Κανών παρακλητικός εις τόν "Αγιον Ιερομάρτυρα Χαράλαμπον. 

687. Χαρτφον, ΙΗ'. 

Ακολουθία του άγιου ένδοξου άποστόλου πρωτομάρτυρος καΐ άρχιδια· 

κόνου Στεφάνου. Έν τελεί δι* άλλης χειρός: / έτους 7022 (=1514)· ξγινεν 
ή άνάλωσις τοί5 *Ϊ!/σφιγμένον ΰπό τών Άϋ-έεον ^Αγαρηνών έν μηνί ^Ιοννίψ 

27 καΐ έπάραντες άπαντα τά τής Μονής καΐ την εκκλησίαν άφανίσαντες και 

τάς άγιας εΙκόνας είς λεπτά ποιήααντες καί άφανισμφ τελείως ποιήοαντες 

καί έμπρήσαντες τό κάτω μέρος τον αίγιαλον κατέκανσαν τά όαπήτια καΐ 

έηήραν τάς πύλας τον κάστρου καΐ τον πύργου καί ίπτά άδελφούς τφ άρι- 

Όμφ' οϋκ οίδα πώς αυτός ό Πλάστης, οίς οΧδε κρίμασιν αύτον. 

/ συντρέχοντας Ι'τους 7023 (= 1515) μηνί Όκτωβρίφ κε' έμπρησΟεΐσα 

ή Μονή του κίρ Διονυσίου οΰκ οΐδα πώς καί άφανίσ&η τελείως. Τής όρώ- 

σιν θρήνος πολύς, τής γιγνώσκουοιν τό εύαγές αύτής. 

688. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 104). 

1) Ακολουθία του *Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ΙΘ'. 2) Οίκοι 
εις την αγίαν Τριάδα: Ει?.ηφε πέρας ^αωκβ': Θεοϋ τό δώρον και Διονυ¬ 

σίου Μελανείμονος πόνος. 3) ΟΙκοι καΐ ακολουθία τοΰ άγ. Μεγαλομάρτυρος 

Δημητρίου (ΙΘ'). 4) Ευχή εις τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον ,αωκα' Ιούλιος. 

5) Νικηφόρου Βλεμμΰδου εκλογή έκ τής Δαυϊτικής βίβλου τοΰ δλου Ινιαυ- 
τοΰ (ΙΗ'). 

689. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 71). 

1) ΚΑΝΟΝΕΣ οκτώηχοι εις κοιμηθέντας και άκολουθίαι νεκρώσιμοι. 2) 

Μακαρισμοί τών οκτώ ήχων, άλλη χειρί (ΙΘ'). 

690. Χαρτφον ( φΰλλ. 197 ). 

Μουσική εκκλ. 

Ανοιξανταρια και πολυέλεος. Έν αρχή πίναξ περιεχομένων. 
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691. Χαρτφον {φΰ?ι,λ. 352). 

Μουσική εκκλησιαστική. 
Χερουβικόν μέγιστον. Έν αρχή πιναξ τών εμπεριεχόμενων. 

692. Χαρτφον (φΰλλ. 532). 

Μουσική εκκλ. 
Δοξαστικά τών Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, Ιακώβου πρω¬ 

τοψάλτου. 

693. Χαρτφον (φΰλλ. 513). 

Μουσική έκκλ. 

Πασαπνοάρια τών Αίνων παρά Πωάσαφ Διονυσιάτη. Έν τελεί πίναξ 

περιεχομένων. 

694. Χαρτφον (φΰλλ. 290). 

Μουσική εκκλ. τα αυτά, ΙΒ'. 

695. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 211). 

Μουσική εκκλ. 
Άνοιξαντάρια: τά παρόντα έμελίσϋησαν καί έγράψησαν παρ’ έμον 

Χονρμουζίον Χαρτοφύλακας, ένός τών έφενρετών τής νέας μουσικής μεθό¬ 

δου έν έ’τει ,αωλό' μηνί *0κτωβρίφ. 

696. Χαρτώον, ΙΘ' (φΰλλ. 91). ■ 

Μουσική έκκλ. 
Άναστασιματάριον σύντομον, μελοποιηθέν παρά Πέτρον Βυζαντίου 

πρωτοψάλτου έν ετει 1844. 

697. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 144). 

1) Μάρκου τοΰ Εύγενικοΰ αρχιεπισκόπου Εφέσου, κανών παρακλητι¬ 

κός εις τήν *Υπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενος καθ εοπεραν εν ταϊς πεντε* 

καίδεκα Αύγουστου. 2) Ευχαι εΐς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον σΰντομοι 

κατανυκτικαί: 1. Ποίημα Ίωάννου Μονάχου διά στίχων. 2. Γερμανού. 3. 

Καλλίστου Μονάχου 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Θεοϋ τό δώρον 

και Διονυσίου πόνος .αψλα Όκτωβριου μηνος. 3) Κανών παρακλητικός 

προς τήν 'Υπεραγίαν Θεοτόκον πονηθείς υπό τοΰ ποτέ πανιερολογιωτάτου 

Ήρακλείας Καλλινίκου. 4) Ακολουθία τοΰ'Αγ. Ίωάννου επισκόπου Κολω¬ 

νίας τοΰ ήσυχαστοΰ. δ) Κανόνες δκτοόηχοι ικετήριοι πρός τόν τών προφητών 
απάντων πρόκριτον Ίωάννην τόν πανέντιμον Πρόδρομον και Βαπτιστήν. 6) 

Λόγος εγκωμιαστικός κοινή φράσει είς την κοιμησιν τής αγ. Αννης τής προ- 

μήτοοος τοΰ Χρίστου, πόνημα τον όσιολογιωιάτον Περοθέου τον έκ Πάργας. 
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698. Χαρτφον ΙΘ' (φΰλλ. 46). 

1) Ακολουθία τοΰ μικρού αγιασμού και ευχή του αγίου Μοδέστου. 2) 

Νομοκάνων εκ των αγίων επτά συνόδων Ικλελεγμενος εν συντομίςι, 

699. Χαριφον ΙΘ' (φΰλλ. 256). 

ΌρθόδοΗος Όμολογία, ήτις άντεγράφη εκ τής ίεράς βίβλου τοΰ συγ- 

γραφέως τής Άποστολικής σαγήνης ΐερομ. Ίωάννου Λίνδου. 1) Εκλογή 

τοΰ ψαλτηρίου εις 6 στάσεις. 2) Θηκαράς περιεχων εΰχάς κ.τ.λ. εις τήν άγ. 

Τρ^ιάδα. Έν τή σελ. 241 : ^Ετει σωτηρίφ 1887. Έν τελεί, σελ. 243 πίναΗ 
τοΰ θεολογικοΰ τοΰτου βιβλίου. 

700. Χαρτφον (φΰλλ. 165). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Ταμεϊον ανθολογίας Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. 

701. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ, 243). 

1) 'Αγίου Δωροθέου, κεφ. 22. 2 ) Κεφάλαια παρεμβληθεντα άπό τοΰ 

βιβλίου των Εΰεργετηνών (εν δλφ κεφ. 35). 3) Διηγήσεις διαφόρων Άββά- 

δων. Εκ σελ. 221 Ιτ^ρφ χειρί μέχρι τέλους. Κώδιξ άκέφαλος και κολοβός. 

702. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 143). 

ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΝ. 

Τό κατα Ματθαίον άγιον Ευαγγέλιον, Τό κατά Μάρκον άγιον Εΰαγγέ* 

λιον διά Ίησοΰ Χρίστου τοΰ Θεοΰ, σελ. 47. Τό κατά Λουκάν άγιον Εΰαγ· 

γέλιον, σελ. 77. Τό κατά Τωάννην, σελ. 124. Κολοβόν. 

703. Χαρτφον, ΙΗ'. 

Προσευχολόγιον εφημέριον κανόνα τε ασματικόν περιέχον και εΰχάς καΐ 

στίχους κατανυκτικούς καί συντριβήν καρδίας έχοντας, πρός τε τήν ΰπερα- 

γίαν Θεοτόκον και τον Παντάνακτα πατέρα ήμών Χριστόν καί Θεόν των 

όλων. Παρά τοΰ αγίου πρώην Τυρνόβου κ. Ιωσήφ, νΰν δέ αΰθις αναγραφεν 

διά χειρός Τωάσαφ Μονάχου κατά το ,αψπη' έτος, μηνί Αΰγοΰστφ (1788). 

704. Χαρτφον ( φΰλλ. 223 ). 

Μουσική (έκκλ.). 

1) Τριαδικά ψαλλόμενα εΐς τάς αγρυπνίας, κυρ Ίωάννου Κουκουζέλη. 
2) Μακάριος άνήρ, σελ. 32. 3) Κεκραγάρια κατ’ ήχον, σελ. 36. 

705. Χαρτφον (φΰλλ. 768). 

Μουσική έκκλ. 

Συλλογή πάντων των προσομοίων τοΰ όλου ένιαυτοΰ πασών των Δεσπο- 

τικών και θεομητορικών και άγιων εορτών υπό Ίωάσαφ Διονυσιάτου. 
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706. Χαρτφον (φΰλλ. 28). 

Μουσική έκκλ. 

Δοξαστικά τής *Αγίας Σκέπης. 

707. Χαρτφον (φΰλιλ. 268). 

Μουσική έκκλ. 

Δοξαστικά νέων Πατρών καί άλλα μαθήματα. 

708. Χαρτφον (686). 

Μουσική Ικκλ. 

Χερουβικά καί τρισάγιον ήτοι τά τής θείας λειτουργίας άπαντα. 

709. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 316). 

Μουσική έκκλ. 

Άνοιξαντάρια Ίωάννου τοΰ Κουκουζέλη' καί τόδε Γεδεών Μον. Διονυ* 

σιάτου έκ Πόρου. Έν ετει 1880 Γενναρίου 5. Πίναξ τής μουσικής χαΰτης. 

710. Χαρτφον (φΰλλ. 316). 

Μουσική έκκλ. 

Είς Δοξολογίας τοΰ Πέτρου Λαμπαδαρίου. 

711. Χαρτφον (φΰλλ. 186). 

Μουσική Ικκλ· Εΐρμολόγιον. 

712. Χαρτφον, ΙΤ' (φΰλλ. 223). 

ΛΕΞΙΚΟΝ έλ?ιηνικών λέξεων. 

Άκέφαλον ...αΰτοΰ έκ των ελευθέρων, ανδρας έβδομήκοντα έπι λίθον... 

μέχρι σελ. 205. 2) Κανών Ιαμβικός εΙς τήν Χρίστου Γέννησιν ποίημα Τωάν- 

νου Μονάχου φέρων ακροστιχίδα τήνδε διά στίχων: Ενεπίης μελέεοοι ίφν- 

μνια ταντα λιγαίνει. ΥΙα Θεόν ,αερόπων ένεκα τικχόμενον. *Εν χ&·υνί, και 

λνοντα ηολνοτονα ηήματα κόομου. ’.4λλ’ άνω (ανα) δυτηρας ρύεο τώνδε 

πόνων. Κείμενον. 'Έοωσε λαόν ·&αυματονργών Δεσπότης... Μεθ' ερμηνείας 

δι’ ερυθρών γραμμάτων, μέχρι σελ. 215. 3) Μερικάς λέξεις τινάς κατά στοι- 

χεϊον άνάγκας: *Α χαθός αρσενικόν έπίθετόν έση άπλονν καΐ σΰνθετον τέλος : 

ώφϋ^η, ώράϋ^η, εφάνη, ώχετο, άπήλϋ'εν τέλος σελ. 225. 

713. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 112). 

1) Άετίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, λόγος εΐς τό γενέσιον 

τοΰ τίμιου ένδοξου προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου εΐς κοι¬ 

νήν φράσιν. 2) Εκλογή στίχων έκ τής Δαυϊτικής βίβλου' έγράφη διά χειρός 
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Ιωακείμ ιερομ. ,αψοε' Σεπτεμβρίου λ'. 3) Ακολουθία καΐ λόγος *Αντιπά* 

τρου επισκόπου Βοστρό3ν εις τό γενέσιον του 'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου 
εις απλήν. 

715. Χαρτφον ( φΰλλ. 46 ). 

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ των οκτώ ήχων. 

716. Χαρτωον, ΙΘ' (φυλλ. 61). 

Νήφωνος αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεοις βίος και πολιτεία, άσκή* 

σαντος κατά τό άνιώνυμον όρος του "Αθω εν τη μονή τη καλούμενη του 
'Αγ. Διονυσίου. 

717. Χαρτφον, ΙΘ' (φυλλ. 22). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ του δσίου Ιερώνυμου τη 15 Ιουνίου. 

718. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 19). 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ 

1) Τό ΰπό του ίεροΟ Αυγουστίνου τη Ιδίφ αΰτοΰ μητρί συνεπιτμηΟέν. 

2) Εΰχαί τινες. 

719. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 389). 

ΜΟΥΣΙΚΗ {Ικκλ.). 

Ταμεϊον άνθολογίας, περιέχον απασαν τήν εκκλησιαστικήν άκολουΟίαν. 

720. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 429). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (εκκλ.). 

Δοξαστικά των Δεσποτικών καΐ Θεομητορικών εορτών καΐ *Αγίων. *Εκ 

του στιχηραρίου του νέου Πατρών 1833. 

721. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 86). 

1) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ εις ιερέα ένυπνιασθέντα. 2) Χαρακτήρες επιστολών. 

722. Χαρτφον (φΰλλ. 1139). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Έγχειρίδιον περιέχοντα τά καθ’ ήμέραν ψαλλόμενα εν τη άκολουΟίφ’ 

υπό Ίωάσαφ Διονυσιάτου. 

723. Χαρτφον (φΰλλ. 272 ). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (εκκλ.). 

Άνοιξαντάρια παρά Χουρμουζίου. 

20 -11 -1957 
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724. Χαρτφον (φΰ?Χ 162). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (εκκλ.). 
Άνοιξαντάρια σΰντομα παρά του Ιδιου. 

725. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 233). 
“Υμνοι Θηκαρά. Έν τελεί: γράψαντί μοι ταύτην την ίεράν βίβλον τον 

Θηκαρά πόνον, έν ετει ,οχιβ' Φεβροναριον. 

726. Χαρτφον (φΰλλ. 400). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (εκκλ.). 

Άνοιξαντάρια τονισΟέντα παρά Κοσμά μονάχου Δοχειαρίτου. Έν τελεί 

πίναξ. 

727. Χαρτφον (φΰλλ. 884). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
Έγχειρίδιον μουσικής περιέχον τά καΰ’ έκάστην φδόμενα ΰπό Ίωάσαφ 

Διονυσιάτου. Έν αρχή πίναξ. 

728. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 162). 

1) Άγιου Πωάννου Χρυσοστόμου, ΕΰχαΙ δς ελεγε καθ* εκάστην έσπέ- 

ραν. 2) ΕΰχαΙ είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον. 3) Τάξις πώς πρέπει ψάλλε* 

σΌαι τούς δώδεκα ψαλμοΰς. 4) Εΰχαί λεγόμεναι εις τό τείχος έκαστου καθί¬ 

σματος πρός ψυχικήν σωτηρίαν, ,αωμ' Αΰγοΰστου 15. 

729. Χαρτφον (φΰλλ. 463). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
Έγκόλπιον. Έν τέ?;ει πίναξ των περιεχομένων. 

730. Χαρτφον ( φΰλλ. 64 ). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Δογματικά Θεοτοκία. 

731. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 46). 

1) Κανών παρακλητικός είς τόν άγιον Ιερομάρτυρα Χαράλαμπον ΙπΙ 

συμφορξ λοιμοϋ. 2) Κανών παρακλητικός είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον έν 

τφ κατά τών Χριστιανών διωγμφ επελθοντων βαρβαρών, ,αωκα . 3) Ηθο¬ 

ποιία διά πάσαν ηλικίαν ή θρηνητικά τινα φσματα επί τφ αΰτφ διωγμφ: 

^Εγράφη διά χειρόζ εμον Συμεών ,αεοκ . 

732. Περγαμηνή, ΙΓ' (φΰλλ. 172). 

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ 

Άκέφα?.ον και κολοβόν. Ψαλμός 12 (;): ...ώματα αντον ούκ άπέστησαν 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτββ ΚΖ' 17 
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απ’ εμοΰ... καΐ εσομαι άμωμος... 2) ’^δή Μωϋσέως έν τη έξόδφ... των 

αγίων τριών παίδων. Κολοβόν" τέλος: ...και μη άποστήαηζ τό ελεος άφ* 

ημών δι* ^Αβραάμ τον... Το ΰπ’ αρι·θ. 151-158 καΐ από 167-172 φύλλα 

τό χάτω μιέρος βέβηλος χειρ άπέκοψε· 

733. Χαρτφον, ΙΕ' (φΰλλ. 159). 

1) Όκτώηχος, τη Κυριακή εσπέρας ακολουθία εις τούς Άσωμάτους. 

Κατ’ ίιχον δλης της εβδομάδος μετά των Αποστόλων καί Ευαγγελίων. 2) 

Κανών παρακλητικός εις την 'Υπεραγίαν Θεοτόκον (μικρός), σελ. 147. 3) 

Ακολουθία του μικρού 'Αγιασμοΰ. 

734. Χαρτφον, ΙΕ' η ΙΤ' (φυλλ. 195). 

1) Ίωάννου του Χρυσοστόμου λόγος πάνυ άφέλιμος εις πάντα άνθρω¬ 

πον χριστιανόν. 2) ...δάριον κατανυκτικόν ποίημα κυρίου Λέοντος φιλοσό¬ 

φου καΐ βασι?^ως κατ’ άλφάβητον μεταγλωττισθέν είς την κοινήν γλώσσαν 

παρά τού σοφωτάτου εν ίερομ. κυρ Σάββα τού έκ τής Μονής Ίβήρων. 3) 

Άποκάλυψις ’Ιωάννου τοΐί Θεολόγου. 4) Βίος και πολιτεία του όσιου πα- 

τρός ήμών Ξενοφώντος του συγκλητικού καί τής συμβίου αύτού Μαρίας καί 

των τέκνων αύτού Ίωάννου καί Γενναδίου, είς κοινήν γλώσσαν. 5) Παραί- 

νεσις καί διδαχή πρός τούς κατά μόνας ήσυχάζοντας καί περί νηστείας και 

περί Ιγκρατείας. 6) ...Σοφάνους ίερομ. τού όή^ορος διδασκαλία πρός τούς 

εύσεβεϊς Χριστιανούς, καί είς τά 12 άρθρα τής πίστεως ήμών. 7) Άμφιλο- 

χίου τού Ίκονίου, Όμιλία περί μετανοίας καί ότι ού χρή άπογιγνώσκειν 

τούς έν βάθει κακίας χωρήσαντας τής Ιαυτών σωτηρίας. 8) Τού αύτού λόγος 

περί αρετής επαινούσα τον τοιαύτην οδόν Ιλόμενον και τά προ καταβολής 

κόσμου διά τούς άμαρτωλούς κολαστήρια άποκείμενα καί περί πονηρών 
ανθρώπων καί διαβόλων. Κολοβόν. 

735. Χαρτφον, ΙΖ' (φύλλ. 92). 

1) Δαυίδ προφήτου καί βασι^νέως μέλος. 2) Νικηφόρου τού Βλεμμΰδου 

εκλογή εκ τής Δαυ'ΐτικής βίβλου... εν εκάστη εορτή τού χρόνου δλου. 3) 

Κανόνες οκτώηχοι είς τον τίμιον Πρόδρομον, ακέφαλος, άρχόμενος από ε' 
ωδής: ...μον μή με βαπτίοης ώσπερ... καί κανών παρακλητικός. 

736. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 63). 

Στιχολογία ή Θεοτοκία κατ’ ήχον. Έν τέλει: ,αχδ' Φεβρουάριον ια' 
Να&αναηλ "Ιερομ. 

737. Χαρτφον ( φΰλλ. 101). 

1) Στιχολογία. Ακέφαλος: ...εως άς παρέλϋ^η δ λαός σου ουτος... 2) 
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Τα καθ’ ημέραν συλλειτουργικά, είς τάς Κυριακάς καί πάσας τάς έορτάς. 

3) Ακολουθία τού μικρού αγιασμού, τής κοινής παρακλήσεως, εκφωνήσεις 

τού ίερέως καθ’ ολην τήν ακολουθίαν, κανών ίκετήριος είς την 'Υπεραγίαν 

Θεοτόκον -ψαλλόμενος έν τοΐς άποδείπνοις. Στάχωσις μεμβράνινη. Βουλγα¬ 

ρική γλώσσα. 

738. Χαρτφον, ΙΘ' (φΰλλ. 74). 

Ακολουθία αγίου Γρηγορίου Άκραγαντίνων. 

739. Χαρτφον (φΰλλ. 60). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Χερουβικών ύμνων. 

740. Χαρτφον (φΰλλ. 216). 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
Είρμολόγιον καλοφωνικόν περιέχον τά 11 έωθινά καί κοινωνικά; 

741. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 139). 

Προσευχητάριον. Τό Κύριε Ίηοον Χριστά νΐέ του Θεοϋ έλέηοόν με 

άνά 33 στίχους είς 153 κεφ. εν είδει ψαλμών. 

742. Χαρτφον, ΙΔ' ( φΰλλ. 186 ). ^ 

Πέτρου Δαμασκηνού. Άκέφαλον, σελ. 127. Τού αυτού, εΐς το πρόσεχε 

σεαυτφ, σελ. 136. Τού αυτού, πρός αύτόν έπερωτήσαντα... έρωτήσεις καί 

αποκρίσεις. Κολοβός. Κώδιξ προσβληθείς έξ υγρασίας. 

743. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 179). 

Ακολουθία των ωρών, σελ. 19. Τού μεσονυκτικού, τού ορθρου, σελ. 

27. α' ώρα, σελ. 46. Άπόδειπνον, σελ. 73. Μηνολόγιον τού δλου ένιαυτού, 

σελ. 85. Ακολουθία τής Άγ. Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σελ. 135. Τροπάρια 

αναστάσιμα, σελ. 145 και όκτώηχος. Κολοβός. Στάχωσις φΰλλον περγαμηνής 

αιών Γ. 

744. Χαρτφον, ΙΖ' (φΰλλ. 200). 

1) 'Υποτΰπωσις παραινετική τφ άρχαρίφ, πώς οφείλει κατά μόνας 

διατεταγμένον αύτφ κανόνα λέγειν. 2) Ακολουθία τής Αγιας Μεταληψεως, 

σε?ι. 52. 3) Ακολουθία είς τον ακάθιστον ύμνον, σελ. 131. 4) Αναστασίου 

τού ΣιναΤίτου, Αόγος είς τήν παρείσβασιν των μνηστειών καί εις τόν σ' 
ψαλμόν. Έν σελ. 51: ...γέγραπται τη χειρί... ετει ,αχλχ' (1β33) μην'ι 

Δεκεμβρίφ Κ' 
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745. Χαρτφον, ΙΗ' (φΰλλ. 57 ). 

1) Ίωάννου Χρυσοστόμου, Λειτουργία· ακέφαλος. 2) Ευχή συγχωρη- 

τική λεγομένη εις τούς μέλλοντας μεταλαμβανειν. 

746. Χαρτωον (φύλλ. 315). 

ΜΟΥ2ΙΚΗ εκκλ. 

*Αρχή συν Θεφ 'Αγίφ των κεχραγαρίων. 

747. Χαρτφον, ΙΖ' (φύλλ. 440). 

ΜΗΗΑΙΟΝ. *Απρίλιος· έν τέλει : τό παρόν Μηναΐον διά χειρός §μον 
Ραφαήλ ^Ιερομ. από ετονς 7117 (= 1609). 

748. Χαρτφον. ΙΖ' (φύλλ. 588). 

ΜΗΝΑΧΟΝ. Μαϊος' εν τέλει : έγράφη χειρί Κυρίλλου κατά τό 7128 
(=: 1620). 

749. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ. Ιούνιος· εν τέλει: έγράφη χειρί (Κυρίλλου κατά τό 7128 

[=1620]) Ματθαίον 7132 (=1614). 

750. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ. *Ιούλιος· έν τέλει: έγράφη χειρί Κυριάκον του έκ Μ. 
Ρωαίας ,αχιζ' (=1617). 

751. Χαρτφον, ΙΖ' (φύλλ. 388 ). 

ΜΗΝΑΙΟΝ. Αύγουστος 1 -15. 

752. Χαρτφον, ΙΖ'. 

ΜΗΝΑΙΟΝ. Αύγουστος 15·3Γ έν τέλει: έγράφη χειρί Κυρίλλου έν 
έχει 7117 (=1609). 

753. Χαρτφον, ΙΖ' (φύλλ. 406). 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ! ά'πασαι εις τον τίμιον Πρόδρομον· έν τέλει: έγράφησαν 
αΐ 6εΐαι ανται καΐ Ιεραι άκολονϋίαι τον τίμιου Προδρόμου εις τάς επισή¬ 

μους αντοϋ εορτάς δηλ. δλου τον ενιαυτόν παρ’έμου του ελάχιστου Θείονα 
Περομ. εν ετει 7090 (=1582) Ι.Ν. κατά μήνα Ιανουάριον. 

754. Χαρτφον (φύλλ. 772). 

ΜΟΥΣΙΚΗ ί έκκλ. ). 

Κοινωνικά και εις μνημόσυνα* παρα Πέτρου Λαμπαδαρίου. *Εν αρχή 
πίναξ. 
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755. Χαρτφον, ΙΖ'. 

Πεντηκοστάριον. Μέρος Α' : έτελειώ&η τό παρόν βιβλίον χειρι Γαλα- 

κτίύονος εν ετει 7145 (=1637) Μαρτίου 23. 

756. Χαρτφον, ΙΗ'. 

Πεντηκοστάριον. Μέρος Β': Γέγραπται τό παρόν παρά του εν "Ιερομ. 

Λατοίου δι’ εξόδων τής Ιεράς καί βασιλικής Μονής του "Αγ. Διονυσίου 

ετονς από τον Χρίστου ,αψςε' κατά μήνα Απρίλιον. 

757. Χαρτφον. 

Προφητικά αναγνώσματα τής αγίας καί Μεγά^ιης Τεσσαρακοστής και εις 

τίνος έορτάς. 

758. Χαρτφον. 

Τριφδιον συν Θεφ 'Αγίφ του δ' ήχου: έγράφη χειρί Κυρίλλου συν¬ 

δρομή καΐ Γαλακτίωνος Ίερομ. έν ϊτει 7139 (= 1631). 

759. Χαρτφον, ΙΖ'. 

1) Ηωάννου μοναχού καΐ πρεσβυτέρου τού Δαμασκηνού, Λόγος εις τόν 

Ευαγγελισμόν τής 'Υπεραγίας Δεσποίνης ήμων Θεοτόκου καΐ Άειπαρθένου 

Μαρίας. 2) 'Αγίου Ίωάννου τού Χροσοστόμου, Λόγος είς τήν αύτήν έορ- 

τήν. 3) Τού *Αγίου Άνδρέου Κρήτης, Λόγος είς τήν αύτήν Ιορτήν. 4) Τού 

αυτού, Λόγος είς τά Βά*ία. 5) 'Αγίόυ Έπιφανείου Ιπισκόπου Κίτρους, Λό¬ 

γος είς τήν ·9εόσωμθν ταφήν τού Κυρίου ήαών Ιησού Χριστού και είς τόν 

Ηοϊσήφάπό *Αριμαθείας, 6) 'Αγίου Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς, 

Λόγος είς τήν άνάληψιν τού Κυρίου ημών. 7) Θεοδώρου ηγουμένου τού 

Στουδίτου, *Εγκώμιον εις τό γενέσιον τού Τιμίου Προδρόμου και Βαπτι- 

στοΰ Ίωάννου: 

Χρίστον τήν Μβταμόρφωσιν υμνώ και μεγαλυνω 

Φεύγε γυναίκας πονηράς, τήν συνοικειν ώ φίλε, 

μηδέν σέ ·&ανατόσιεν ώς Δαλιδά Σαμψών τε. 

8) Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Λόγος εις τήν άποτομήν τού Τιμίου Προ¬ 

δρόμου. 9) Ιακώβου τού Άδελφούέου, Λόγος ιστορικός εις τό γενέσιον τής 

Ύπεραγίας Θεοτόκου. 10) Ευχή έπΙ ανομβρίας, έπΙ φόρων, επιλεγόμενη έπΙ 

λιτή. 11) ΑΙ απολαύσεις των Δεσποτικών εορτών τού δλου ενιαυτού. 12) 

'Αγίου Θεοδώρου ηγουμένου τής Μονής των Δίων, Έγκώμιον είς τό γενέ¬ 

θλιαν τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. 13) Άδρέου Κρήτης, Λό¬ 

γος σχεδιασθείς εις τήν ΰψωσιν τού Τιμίου καΐ Ζωοποιού Σταυρού. 14) 

Τού 'Αγίου Βασιλείου Καισαρείας Καππαδοκίας, Λόγος είς τήν γέννησιν 
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του Κυοίου ήμων Ίησοΰ Χρίστου. 15) Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος εις τό 
οϋχος εστιν δ νΙός μου δ Αγαπητός. 16) 'Ιωάννου του Δαμασκηνού, Λόγος 

εις την γεννησιν του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. 17) Γρηγορίου Νύσ- 

σης, Λόγος όμοιος τφ προηγουμένφ έτος 7118 ( = 1610). 

760. Χαρτφον, ΙΘ'. 

Πρόλογος του ίεροΰ ·ψαλτηρίου ποιηθείς υπό του παναγιωτάτου και 

σοφολογιωτάτου κυρίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.Εκλογή 

του ψαλτηρίου εις στάσεις 6. "Υμνος εΰχοστικός εις την 'Αγίαν Τριάδα. 

"Υμνοι εις την παναγίαν τριάδα του ίερωτάτου καΐ άγιωτάτου Ίωάννου 

Θηκαρά είς στάσεις 7. Εύχαι διάφοροι. 

761. Χαρτφον, ΙΘ'. 

Μ0Υ2ΙΚΗ έκκλ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

762. Χαρτφον, ΙΘ'. 

ΜΟΥ2ΙΚΗ §κκλ. 

Αοξαστάριον Ιακώβου πρωτοψάλτου εν ετει 1818. 

763. Χαρτφον, ΙΗ'. 

1) Άφροαισιανου τοΰ Πέρσου, Διήγησις περί τής Χρίστου Γεννήσεως 

καΐ των μάγων §κ Περσίδος καΐ προσκυνήσεως. 2 ) 'Αγίου Άμφιλοχίου, 

Περί τοΰ μή άπογιγνώσκειν τινα τής σωτηρίας αΰτοΰ. 3) Βίος καΐ άσκησις 

τοΰ οσίου Μάρκου τοΰ ^Αθηναίου τοΰ άσκήσαντος Ιν τφ δ'ρει τής Θρφκης 

πλησίον Αιθιοπίας. 4) Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου Μακαρίου τοΰ Ρωμαίου 

τοΰ άσκήσαντος από 20 μιλίων τοΰ Παραδείσου. 5) Αποφθέγματα καΐ 

ιστορίαι εκ των βίων των 'Αγίων μαζωμένα εκ τοΰ Πατερικοΰ και των 

βίων των 'Αγίων έρμηνευθέντα εις πεζήν φράσιν παρά Γεωργίου τοΰ Ρήτο* 

ρος. 6) Άντίγραφον χρυσοβοΰλλου Αλεξίου τοΰ Μεγάλου Κομνηνοΰ. Κολο¬ 

βός. Έν τελεί: ,αψλε' εύρίσκει τέλος. 

764. Χαρτφον. 

ΜΟΥΣΙΚΗ έκκλ. 

*Ανθολογία. Τριαδικοί ύμνοι. 

765. Χαρτφον, ΙΗ'. 

1) Κανόνες οκτώηχοι προς την 'Υπεραγίαν και “Υπερένδοξον Θεοτόκον 

ψα?νλόμενοι κατά παν Σάββατον πρωί. 2) Ακολουθία τοΰ Ευαγγελισμού. 
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766. Χαρτφον, ΙΘ'. 

ΜΟΥΣΙΚΗ έκκλ, 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ: Δοξαστικών, Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών καΐ 

τά εσπερία: έγράφησαν παρά Ακακίου 1820. 

767. Χαρτφον. 

ΜΟΥΣΙΚΗ έκκλ. 

Δοξαστικά τών τροπαρίων εξηγηθέντα παρά Χουρμουζιου. Εν τελεί 

πίναξ. 

768. Χαρτφον, ΙΘ'. 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Κεκραγάρια κατ’ ήχον κ,τ.λ. Έν άχή πίναξ τών περιεχομένων Ιν μηνι 

Ίανουαρίφ 1849. 

769. Χαρτφον. 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 
Άναστασιματάριον σύντομον Πέτρου Βυζαντίου. 

770. Χαρτφον, ΙΖ'. 

1) Προχόρου ενός τών 7 διακόνων μαθητου γεγονότος Ίωάννου τοΰ 

Θεολόγου, Περί τών αΰτοΰ θαυμάτων καΐ τοΰ κηρΰγματος. 2) Περίοδοι τοΰ 

Άπ. Θωμά, σελ. 87. 3) Βίος καΐ πολιτεία τοΰ 'Αγίου Φιλαρέτου τοΰ έλεή- 

μονος. 4) Μαρτΰριον τοΰ *Αγ. μάρτυρος Νικηφόρου. 5) Μαρτύρων τοΰ 

'Αγ. Χαρσλάμπους. 6) Όμιλία είς την Τελώνου και Φαρισαίου παραβολήν- 

7) Όμι.λίατή γ' Κυριακή τών νηστειών ήτοι τής Σταυροπροσκυνήσεως. 

8) Βίος και πολιτεία τής όσιομητρός Μαρίας τής ΑΙγυπτίας. 9) Ίωάννου 

τοΰ Χρυσοστόμου, Λόγος εις τόν τετραήμερον Λάζαρον. 10) Τοΰ αΰτοΰ, εις 

τά Βάϊα. 11) Μαρτΰριον τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. 12) Βίος και πολιτεία τοΰ 

'Αγ. Αθανασίου Αλεξάνδρειάς. 13) Βίος τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Καλυβί- 

του, 14) Βίος τοΰ 'Αγ. Αλεξίου τοΰ ανθρώπου τοΰ Θεοΰ. 15) Μαρτΰριον 

τής 'Αγ. Μεγά?.ης Ειρήνης. 16) Μαρτΰριον τοΰ 'Αγ. Μεγάλου Χριστόφο¬ 

ρου, άκέφαλον. 17) Βίος και πολιτεία τοΰ 'Αγ. Ξενοφώντος τοΰ Συγκλητι- 

κοΰ καΐ τής γυναικός αΰτοΰ Μαρίας καΐ τών τέκνων αΰτοΰ Ιωάννου και 

Άρκαδίου. 18) Βίος καΐ μαρτΰριον τής δσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ό κώδιξ 

γέγραπται υπό διαφόρων χειρών. 

771. Χαρτφον ΙΘ'. 

1) Ακολουθία τών 'Αγ. ενδόξων Αποστόλων τών 12. 2) Εγκώμιον 

τών 'Αγ. ενδόξων Αποστόλων τών 12. 3) 'Ετέρα εγκωμιαστική ομιλία είς 
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αΰτοΰς. 4) Έγκώμιον εις τήν εορτήν των 'Αγ. Αποστόλων. 5) Κανόνες των 
*Αγ. ^Αποστόλων ει τυχοι ή εορτή εν Κυριακή. 

772. Χαρτφον, ΙΗ'. 

^Ακολουθία των οσίων και -θεοφόρων πατέρων των έν τφ δρει του 

Αθω διαλαμψάντων και λόγος εγκωμιαστικός εις αύτοΰς. 

773. Χαρτφον, Κ'. 

Αογοι διάφοροι : Περί άνεξικακίας... άντιγραφέντες υπό *Ιακώβου Διο- 

νυσιάτου, 1912. Έν τφ τελεί πίναξ. 

774. Χαρτφον, ΙΗ'. 

Έξομολογηταριον: Όδηγίαι είς πνευματικόν· 

775. Χαρτφον. 

ΜΟΥΣΙΚΗ (έκκλ.). 

Άνοιξαντάρια! Επιτομή Χουρμουζίου. 

776. Χαρτφον, ΙΖ'. 

*Ακολουθία του *Αγ. Στεφάνου πρωτομάρτυρος και Διακόνου. 2) Γρη· 

γορίου Νΰσσης έγκώμιον είς τόν *Άγ. Στέφανον. 3) 'Αγ. Χρυσοστόμου 

έγκώμιον είς αύτόν. Έγράφη έπΙ έτους 7130 ( = 1622). 

777. Χαρτφον. 

Μουσική εκκλ. 

Δοξαστικόν κτλ. ΰπό Μ. Βατοπεδινοΰ. 

778. Χαρτφον, ΙΗ'- 

Άκολουθία του 'Αγ. Νήφωνος. 

779. Χαρτφον. 

Μηναΐον άκέφαλον και κολοβόν; από 11 Όκτωβρίου... τέλος κθ' Όκτω- 

βρίου τής 'Αγ. “Αναστασίας τής Ρωμαίας. 

780. Χαρτφον, ΙΖ'. 

“Ακολουθία εις τήν άποτομήν τής Τιμίας κεφαλής του 'Αγ. Προδρόμου- 

Αογος εις αυτόν καΐ έγκώμιον, ποιηθεΐσα ΰπό 'Αγ. Θεοδώρου του Πτωχο- 

προδρόμου. 

781. Χαρτφον, ΙΘ'· 

Συμεών του νέου Θεολόγου, λόγοι διάφοροι. 
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782. Χαρτφον, ΙΘ'. 

“Ακολουθία τής 'Αγ. Μεταλήψεως: εϊληφε τέλος 18ϊ] ^Ιανουάριου 

1848. Άβέρκιος Μοναχός. 

783. Χαρτφον, ΙΗ', 

Δή?.ωσις περί του πότε δει ποιεϊν κόλυβον των άγ. καΐ μνημόσυνα κτη· 

τορικά. 

784. Χαρτφον, ΙΘ'. 

’Εγχειρίδιον των ψαλλόμενων απολυτίκιων κατά τήν ε“ίσοδον εις τήν 

τράπεζαν ώς κατά τήν εξοδον, ΰπό Ίωάσαφ Διδασκάλου. 

785. Χαρτφον, ΙΘ'. 

Τυπικόν Τριφδίου και πεντηκοσταρίου. “Εν τέλει εγράφη παρά Δόμε· 

τίου Διονυσιάτου έν ετει ,αωπγ'= 1883. 

786. Χαρτφον ΙΘ'. 

Κανών παρακληλικός είς τόν 'Αγιασμόν διά τής δεξιάς του Προδρόμου. 

787. Χαρτφον. 

Μουσική εκκλ. 

Είρμολόγιον καλοφωνικόν. 

788. Χαρτφον, Κ'. 

ΤΑ ΕΥΔΩΔΗ ΑΝΘΗ 

1) Απανθίσματα διαφόρων ήθικών αποφθεγμάτων καΐ ωφελίμων συμ¬ 

βουλών εξ ών τά ήμίση έντυπα: έν ό'λφ 500 τόν αριθμόν. 2) Μαρτΰριον 

του 'Αγ. “Ισιδώρου τή 14. 3) “Εγκώμιον είς αυτόν : άντεγράφησαν άμφό- 

τέρα έκ των κωδίκων άρ. Λάμπρου 143, σελ. 115 καΐ 228, σελ. 240. Νικο¬ 

λάου του Πεπαγωμενου έγκώμιον είς τόν έν Μάρτυσι Μάρτυρα και περιβόη- 

τον “Ισίδωρον. “Εν αρχή... πίναξ λέξεων άναγινωσκομένων ομοίως εκ πάν¬ 

των των πλευρών: 

Σοφός ένταΰ'&α τήν ημέραν βλέπει 

ό σοφίαν άγαπήσας καΐ Χριστόν Όερμώς πο·&ών 

πέντε καί εικοσιν εικάόας φάρμακ’ ώδε των πα·&ών 

μελετήσεις, εντρνφήσεις σωτηρίαν σοι τρύγων 

και ευλογίαν Δομετίον έκ των άνωθεν πηγών. 

Χρυσόστομος Διοννοιάτης 1915 6 Ιουνίου: έγράφησαν χειρϊ Δομετίον 

Διονυσιάτου 1915 Απριλίου. 
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ΕΙΛΗΤΑΡΙΑ 

789. Περγαμηνή, ΙΕ'. 

*Αρχή: την απογραψιαην ξξίοωαιν καί άποκατάατααιν ηάντων τών έν 

τη Νήαφ Λήμνφ ποιούμενοι δριομφ... Τέλος: ασφαλείας ενεκεν εγένετο 

και το παρόν ήμέτερον πρακτικόν και εηεδό^η τη είρημένη κατά μήνα 3 

Μάρτιον ινδ... τον ^ς''^λη’= 1430 ετονς. 

790. Περγαμηνή, ΙΔ'. 

Αειτουργία Πωάννου του Χρυσοστόμου.Έν τελεί: ^νδ. ια' Μηνι 
Μαίω: Θεοΰ τό δώρον καΐ ^Ιωάααφ πόνος 1894. 

791. Περγαμηνή. 

^ΑρχόμεΌα γράφειν τό δρο'&έοια καταλεπτόν τής Βουνεάδας έκ τής 

μεγάλης Θ... τής Λήμνου... Τέλος: Κατέρχεται έντός του χωρίου ξως τον 

ρύακος καϊ καταντωσιν είς τον δρόμον είς τό ούνορον τον Κσρονλιάνον. 

Καί έοτι γή Μοδίων... 

792. Περγαμηνή, 

Βασιλείου του Μεγΰίλου, εΰχή τής “Αγίας Μεταλήψεως, γέγραπται χρυ* 

σοϊς γρίίμμασιν. 

793. Χαρτφον. 

Βασι?νείου του Μεγύίλου, Αειτουργία. 

794. Χαρτφον, ΙΔ', 

Αειτουργία αρχιερέως άκέφαλον. Έν τφ τελεί: Θεόν τό δώρον καΐ 
Ίωάοαφ πόνος : ^τονς ,ς’ωοΌ' ινδικτιώνος '&’ Μηνι Όκτωβρίφ ■&’ ήμερα δ'. 

795. Χαρτφον. 

Τωάννου του Χρυσοστόμου, Αειτουργία. Έν τελεί: Θεού τό δώρον 
καϊ Αμβροσίου °Ιερομ. και κα'&ηγουμένου μονής ύπερ. Θεοτόκον τών 

^Ανδρείων πόνος. 

796. Χαρτφον, ΙΗ'. 

Αειτουργία τών προηγιασμένων ακέφαλον καΐ κολοβόν. 

797. Χαρτφον, ΙΘ'. 

“Αντίγραορον Χρυσοβούλλου του αοιδίμου βασιλέως Τραπεζοΰντος Αλε¬ 

ξίου του Κομνηνου κτήτορος τής *Ιερ. Μονής του *Αγ. Διονυσίου. 
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798. Χαρτφον, ΙΖ'. 
“Έτερον άντίγραφον του άνω Χρυσοβούλλου αι τελευταίοι 11 σειραι 

έγράφησαν δι’ άλλης χειρός. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ: ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΑΑΥΪΚΟΙ 

799. Χαρτφον, ΙΔ'. 

ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΝ 

Γράμμασιν μεγάλου μεγέθου : εν αρχή έκαστου Ευαγγελίου έπίτιτλον 

διακόσμημα και μέ αρχικά χρυσά γράμματα, τά ονόματα τών Εύαγγελιστών. 

800. Χαρτφον, ΙΖ'. ^ , , „ 
Θεοφύλακτου άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας μετά προλόγου εν αρχή: 

*Εγράφη τό παρόν ΕϋαγγέΧιον έν έ'τει 7168 (=1678) διά χειρός ’Αθανα¬ 

σίου ^Αμαρτωλόν έπΙ ήγονμένφ Γρηγοριου Ιερομ. 

801. Χαρτφον, ΙΖ'. ^ > 
ΈκλογσΙ ακολουθιών κυριωτέρων εορτών : άπό Σεπτεμβρίου · Αυγου· 

στου. 1) Αρχή τοΰ νέου έτους καΐ μνήμη τοΰ *Αγ. Συμεών του Στυλίτου. 

2) Γέννησις τής Θεοτόκου. 3) “Υψωσις τοΰ τιμίου Σταυροΰ... τέλος Κοίμη¬ 

σις τής Θεοτόκου. Κοσμείται ύπ6 άτέχνων εΙκόνων ι εκ τοΰ κειμένου 15 

φύ?νλα έλλείπουσιν. 

802. Χαρτφον, ΙΖ'. 
Ψαλτήριον, στιχολογία, παράκλησις τής Θεοτόκου, εΰλογητάρια, τροπά¬ 

ρια κηδείας^ άπολυτίκια αναστάσιμα μετά Θεοτοκίων και ΰπακοών, απολυτί¬ 

κια τών κυριωτέρων εορτών, τροπάρια Τριφδίου, 'Ωρολόγιον, Απόδειπνον 

τό μέγα, κολοβόν, εν άρχή : Αντη ή βίβλος ϋπάρχει τής Μονής τον άγ. Διο¬ 

νυσίου, και όεδώκαμεν αυτό τον πνευματικόν Βίκτωρα... όιά να διαβάση... 

,αχν' = 1650. 

803. Χαρτφον. 
ΜΗΝΑΙΟΝ: άρχόμενον άπό Ι^Ίζ Φεβρουάριου · τέλους Αυγουστου. 

804. Χαρτφον ( φΰλλ. 401). 

ΤΕΤΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΝ 

Αι πράξεις τών αποστόλων. Άν άρχή πίναξ περιεχομένων: Ακέφαλος 

άρχεται άπό κεφ. ΚΘ' ΟΧΑΗΑΗΕ, 
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ΠΙΝΑΞ Α' 

Συνγςαφεϊς άναφερόμενοι εις τούς κώδικας. 

Αγαθάγγελος 630 

Άέτιος {πρεσβύτερος) 6ί1, 713 

"Αθανάσιος ("Αλεξάνδρειάς ) 607 

"Αθανάσιος (ό έν τφ "Αθφ) 596 

"Αμφι?ιόχιος (άγιος) 661, 734, 763 

"Αναστάσιος ( Σιναίτης ) 744 

Άνδρέας Κρήτης 641, 759 

"Αντίττατρος (επίσκοπος) 641, 713 

Αυγουστίνος (Ιερός) 718 

’Αφροοισσιανός ( ό Πέρσης ) 763 

Βαρσανουφιος 626, 642 

Βασίλειος ό Μέγας 601, 759, 792, 793 

Βατοπεδινός 777 

Γεννάδιος (πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ) 760 

Γεράσιμος ( μοναχός ) 677 

Γερμανός 697 

Γεώργιος ( ρήτωρ Αίνου) 661, 763 

Γρηγόριος "Ακραγαντίνων 738 

Γρηγόριος (Θεολόγος ) 591, 594, 604 

Γρηγόριος Νύσσης 759, 776 

Γρηγόριος (πρεσβύτερος Καισαρείας - 
Καππαδοκίας) 649 

Γρηγόριος (ταπεινός) 668 

Δαμασκηνός "Ιωάννης 606, 612, 662, 671, 

759 

Δαυίδ (Προφήτου καΐ Βασιλέως) 735 

Δημήτριος ( Ίωαννίδης Χρυσοπολίτης ) 

674 

Δημήτριος ( μουσικός ) 660 

Διονύσιος (οσιος) 661 

Δωρόθεος (άγιος) 701 

"Ελευθέριος ( άγιος) 600 

Έπιφάνειος (άρχιμ. Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ) 628 

"Επιφάνειος ( επίσκοπος Κίτρους ) 759 

Ευλόγιος ( "Αλεξάνδρειάς) 663 

Εόλόγιος ( Σημειοφόρος ) 663 

Έφραίμ ό Σύρος 607, 654, 661 

Ήσαίας (άββάς) 607 

Θαλάσσιος ("Αφρικανός καί Λίβυς) 626 

Θεόδωρος Δαφνοπάτης 641 

Θεόδωρος ( ήγ. Μονής Δίων) 759 

Θεόδωρος (Μητροπολίτης Κυξίκου) 649 

Θεόδωρος ( Πτωχοπρόδρομος) 780 

Θεόδωρος (Στουδίτης) 595, 641, 669, 759 

Θεοφύλακτος ( άρχιεπ. Βουλγαρίας ) 800 

Θεωνάς ( Ίερομ.) 753 

Θηκαρας 725, 760 

"Ιάκωβος ( "Αδελφόθεος) 759 

"Ιάκωβος (Πρωτοψάλτης) 682, 692, 762 

"Ιερόθεος (ό εκ Πάργας) 697 

"Ιερώνυμος (ό άγιος) 717 

"Ισαάκ 6 Σύρος 605, 667 

"Ιωάννης Διονυσιάτης 651 

"Ιωάννης έπίσκοπος 697 

Ίθ)άννης Θεολόγος 702, 734 

"Ιωάννης ( Λίνδου ) 699 

"Ιωάννης (μοναχός) 697, 712 

"Ιωάννης (μητροπολίτης ΕΟχαίτων) 649 

"Ιωάννης ( Κουχουζελης) 704, 709 

"Ιωάννης ( ό Χρυσόστομος) 601, 602, 607, 

626, 628, 635, 641, 661, 670, 684, 

728, 734, 745, 759, 770, 776, 790, 795 

Ίωάσαφ ( Διδάσκαλος ) 784 

Ίωάσσφ (Διονυσιάτης) 652, 705 , 722, 

727 

"Ιωσήφ (πρώην Τυρνόβου) 703 

Καλλίνικος ( "Ηράκλειας) 697 

Κάλλιστος ( μοναχός) 697 

Κοσμάς ( μοναχός ) 726 

Κυριάκος ( όσιος ) 647 

Κύριλλος (άρχιμ. Κωνσταντινουπόλεως) 

607, 759 

Κϋρος Θεόδωρος 594 

Ααΰρος Πραιπόσιτος 653 

Λέων ( φιλόσοφος καί βασιλεύς) 734 

Λουκάς (απόστολος) 665, 702 

Μακάριος (Λίγύπτιος) 647 

Μακάριος Μάρκος 607 
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Μακάριος Χρύσιππος 641 

Μακάριος Φιλαδελφεύς 635 

Μάξιμος (ίερομ.) 661 

Μόξιμος (ομολογητής ) 626 

Μάρκος (Ευαγγελιστής) 702 

Μάρκος ( Ευγενικός ) 697 

Ματθαίος δ Βλαστάρις 609 

Ματθαίος ( Ευαγγελιστής ) 702 

Μαυρόπους ζητεί "Ιωάννης 
Μελέτιος (ομολογητής) 613 

Μητροφάνης ( άρχ. Κωνσταντινουπόλεως ) 

630, 641 

Νείλος 626 

Νήφων (άγιος) 661, 716 

Νικηφόρος Βλεμμίδης 688, 735 

Νικηφόρος ( μοναχός ) 626 

Νικόλαος Πεπαγωμένος 788 

Πέτρος Βυζάντιος 642, 658, 696, 769 

Πέτρος Δαμασκηνός 742 

Πέτρος Ααμπαδάριος 680, 700, 710, 754 

Πέτρος Πελοποννήσιος 645 

Προφήτης Ήλίας 666 

Στέφανος Θηβαίος 607 

Συμεών ( μοναχός) 644 

Συμεών (δ νέο; Θεολόγος) 626, 670, 781 

Σωφρόνιος ( άρχιεπίσκ. Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ) 641 

Χουρμούζιος 646, 678, 695, 723, 724, 

767, 775 

Χρύσιππος (πρεσβύτερος) 635 

...(οφάνους 734 

I 

ί 
ί 
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ΠΙΝΑΞ Β' 

Κώδικες κατά χρονολογικήν σειράν. 

Άριθ. Κώδικβς 1 Χρβνβλ®νί« Άριθ. Κώδικβ^ Χρονολογία 

589 ' 1201 —.6709 800 1678 = 7168 
794 1372 668 * 1704 
790 1394 630 1709 
789 1430 600 1729 
605 , 1496 = 7004 697 1731 
687 1514 = 7022 627 1 1733 
588 1565 = 7073 763 1735 
753 1582 = 7090 634 ί 1749 
641 1594 = 7102 633 : 1752 
650 1599 = 7107 661 1 1754 
617 1 1602 = 7110 641 1755 
736 1604 713 1 1775 
747, 752 1609 = 7117 703 1788 
654, 759 1610 = 7118 665 ί 1815 
608 1611 762 1818 
725 1612 731, 766 1820 
610 1613=7121 665 1821 
684 1616 = 7124 688 1822 
644, 750 1617 = 7125 660 1823 
595, 748, 749 1620 = 7128 720 1833 
776 1622 = 7130 695 1834 
625 1628 681, 728 1840 
624 1629 662 1842 
598, 601 1630 = 7138 673 1843 
758 1631 = 7139 696 1844 
744 1633 782 1848 
593 1635 768 1849 
629 1636 = 7144 656 1852 
755 1637 = 7145 613 1858 
614 1 1644 655, 674 1863 
615 1645 647 1865 
611 1649 = 7157 709 1880 
802 1650 785 1883 
637 1661 699 1887 
638 1662 679 1899 
756 1665 649 1900 
620 1666 788 ! 1915 

\ 

! 
I 

ί 

ί 
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ΠΙΝΑΞ Γ' 

Γραφείς των κωδίκων 587 - 804. 

Άβέρκιος (μοναχός) 782 

Αθανάσιος (αμαρτωλός) 800 

Ακάκιος 766 

Αμβρόσιος (ίερομ ) 795 

Άνανίας ( Διονυσιάτης ) 665 

Άνανίας (μοναχός Άρβανίνης) 673 

Γαλακτίων ( ίβρομόναχος ) 614, 615, 620, 

629, 630, 637, 638, 668, 755, 758 

Γεδεών (Διονυσιάτης) 709 

Γεράσιμος (μοναχός ) 647 

Δανιήλ (ίερομ. ) 599, 602, 610 

Δημήτριος Ίωαννίδης 674 

Διονύσιος (μελανείμων ) 688 

Διονύσιος 697 

Δομέτιος (ίερομόν. Διονυσιάτης ) 649, 

785, 788 

•Ηλίας 605 

θεωνάς (Ιερομ. ) 641, 753 

θηκαράς 725 

Ιάκωβος (μοναχός) 647, 649, 773 

Ιγνάτιος (θύτης) 617 

Ιγνάτιος (Ιερομ.) 616, 624, 625, 654 

Ιωακείμ (ίερομ. ) 713 

Ιωάννης ( αμαρτωλός Ιερεύς ) 589 

Ίωαννίκιος (ίερομ. ) 684 

Ίωάσαφ 598, 703, 705, 790, 794 

Κυπριανός (μοναχό; ) 653 

Κυριάκος (ό άπό Μικρδς Ρωσίας) 593, 

603 , 644 , 750 

Κύριλλος (μοναχός) 601, 748, 749, 752, 

758 

Λάτσιος (Ιερομ.) 756 

Μελέτιος 640 

Ναθαναήλ (ίερομ.) 736 

Νικηφόρος (άνήρ άδαήμων καΐ άμόνα* 

χος) 600 

Νοτάριος (δ έν Βέργει) 589 

Ραφαήλ (Ιερομ.) 747 

Σαμοοήμ (μοναχός) 634, 641, 661 

Σεραφείμ 595 

Συμεών 731 

I 



ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ 
ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 

'ό ΰπ" αριθ. 2237 κώδιξτης Έ-θνικής Βιβλιοθήκης, εξ αγοράς του 1910, 

περιέχει έγχειρίδιον -υπό τον τίτλον : « Μοιρααιά κατά τονς νόμους των τονρ- 

κών». Πρόκειται περί άσταχώτου τευχιδίου, διαστάσεων 165 X 125, εκ φ. 

13, εξ <δν τό φ 1γ και μέρος του φ. 1ν περιέχουν ιταλογαλλικόν λεξιλόγιον, 

δι* άλλης χειρός, άρχ. (ϋ§·ηίίέ ίβιηροΓ&Η — <ϋ§·ηίϋ€3 ί€ΐπροΓ€ΐ8... Έν φ. 

1ν·12ν: τό κατωτέρω εκδιδόμενον κείμενον* τό φ. 13 λευκόν. *Αχρονολό· 

γητον, πιθανώς όμως των τελών του ιη' αίώνος. Τό κυρίως κείμενον εχει 

γραςρχ) υπό λίαν άνορθογράφου γραφέως, ΰπό την μορφήν δέ διαλόγου, μεταξύ 

Μ[αθητοΰ] καΐ Δ[ιδασκάλου], είς 116 ερωτήσεις και Ισαρίθμους άπαντήσεις, 

Ιπιχειρεΐ νά λύση τάς κυριωτέρας άπορίας ΙπΙ του έ| άδιαθέτου κληρονομικού 

Δικαίου τών μωαμεθανών, παραλειπομένων όμως πολλών θεμάτων* π.χ. 

οΰδεμίαν ποιείται μνείαν του κληρον. δικαιώματος του πάτρωνος ΙπΙ τής 

περιουσίας του άπελευθέρου δοόλου Υσως διότι τό πονημάτιον συνετάχθη 

εις εποχήν, καθ* ήν είχεν άπαγορευθή είς τούς χριστιανούς νά έχουν δούλους 

(1759)^* επίσης παραλείπει τούς λόγους άναξιότητος ώς καΐ τά περί τού 

κληρον. δικαιώματος πλειόνων χηρών τό τελευταϊον, προφανώς, διότι παρά 

τοΐς χριστιανοϊς άπηγορεύετο ή πολυγαμία. Κατ’ ουσίαν, αΐ ερωταποκρίσεις 

από 116 περιορίζονται εις 79, διότι 37 έκ τούτων Ιπαναλαμβάνονται’ καίτοι 

ή φραστική διατύπωσις τών επαναλαμβανομένων ερωταποκρίσεων δεν συμπί¬ 

πτει πάντοτε, παρέλειψα ταύτας, προς αποφυγήν ταυτολογίας. Έν τή έκδόσει 

δεν ετήρησα τήν ορθογραφίαν, ουδέ τά σημεία στίξεως' ή άρίθμησις τών 

παραγράφων δεν υπάρχει εν τφ κώδικΓ αί έμαί προσθήκαι εντός ( ). 

1 Πρβλ. 1. Ό. Ιν η ο ί & 11 ϊ, Τταΐΐέ άεε δΐιεοεβδίοπε πιηδίιίπιαηβδ (Ραπδ 
1890) §§ 89-113, σ. 58-81. 

2 Πρβλ. Άθ. Κομνηνοΰ-'Υψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν, σ. 382. 

^ Πρβλ. ]. Ο. Ι^ααί&ηΐ, ενθ·’ άνωτ. §§ 168-222, σ. 131-174, Δ. Ν. Δη- 

μητριάδου (Δηρμητόγλου), Ίερονομικόν κληρον. τών Μωαμ«θ·ανών Δίκαιον 
Φεραίζ (Άθ. 1915), σ. 13-26. 

^ Πρβλ. 1. Ό. Ι/Ιιοί&ηί, ενθ’ άνωτ., § 273, σ. 213. 
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Ό λόγος τής συντάξεως τού εγχειριδίου τούτου ελληνιστί, δεν νομίζω νά 

ήτο ή χρησιμοποίησίς του ΰπό έξισλαμισθέντων χριστιανών, διότι ή δλη δια- 

τύπωσις προϋποθέτει αλλοφύλους καΐ αλλοθρήσκους ^ Θεωρώ πιθανώτερον, 

δτι δ σκοπός τού εγχειριδίου ήτο νά πληροφόρηση τους χριστιανούς περί τής 
εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά τόν τουρκικόν νόμον, δεδομένου 

δτι—ως θ’ αναπτύξω κατωτέρω — οΰτος εφηρμόζετο θεωρητικώς μέν παν- 

ταχού, αλλά και εν τή πράξει εις ώρισμένας περιφέρειας^. 

* 
* * 

Διά τών σουλτανικών προνομιακών ορισμών^, έκ τού αστικού Δικαίου 

μόνον τό θέμα τής συστάσεως και λύσεως τού γάμου μεταξύ χριστιανών 

άφέθη — θεωρητικώς τουλάχιστον ^ — απολύτως καΐ άνευ έξαιρέσεως εις τήν 

δικαιοδοσίαν τής Εκκλησίας, ώς πρός τε το εφαρμοστεον δίκαιον και ως προς 

τήν ύπό τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων έκδίκασιν τών σχετικών υποθέσεων. 

"Οσον άφορά είς ^ή'^ κληρο^Όμικήν διαδοχήν, ή οποία μάς ενδιαφέρει σήμε¬ 

ρον, Ιπετράπη ή διά διαθήκης διάθεσις μόνον ΰπέρ άνωτάτων άξιωματούχων 

τής Εκκλησίας, ή ΰπέρ Ικκλησιών, μονών, ή ευαγών Ιδρυμάτων — τής εκτε- 

λέσεως δμως ανατιθέμενης, σχεδόν πάντοτε είς τό Ιεροδικεΐον τών μεν κλη· 

1 "Ορα π.χ. εν τφ κειμένφ § 54. 
2 “Όρα άπόφασιν βοεβόδα Μυκόνου (1672 ) έφορμοσάσης όθωμ. δίκαιον έπΙ 

κληρ. διαφοράς, ΰπό I. Βισβίζη, εν τεύχει δΟΟετηρίδος 'Αλώσεως, σ. 199. 

» Άφθονωτάτη ή σχετική βιβλιογραφία· πρβλ. γενικώτερον Π. Ζέπον, έν 
Άρχ. Ίδ. Δικαίου 11 (1944), σ. 58, σημ. 2, Ν. Π σ ντ α ζόπ ο υ λο ν, έν Άρχ. 

’Ιδ. Δικαίου 10 (1943), σ. 449 έπ.· κατάλογον τών δημοσιευθέντων ορισμών ΰπό 

Δ. Γκίνη, έν ΕΕΒΣ 26 (1956), σ. 164 έπ. 
^ Ή έπιφύλαξις απαραίτητος, διότι ή αυθαιρεσία τών κστακτητών άνέτρεπε 

συχνά τάς διατάξεις τών ορισμών* τήν σπόδειξιν τούτου έχομεν, πλήν τών μαρτυ¬ 

ριών περιηγητών, καΐ έ| αυτής τής διστυπώσεως τών σχετικών διατάξεων, δχι οτι 
οΐ υποθέσεις τοϋ γάμου ανήκουν είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ πατριάρχου ή τοΰ επισκό¬ 

που, άλλ’ δτι απαγορεύεται ή έπέμβασις τών τουρκικών Αρχών εις τάς ΰτοθέσεις 
γάμου τών χριστιανών. Χαρακτηριστική ή διατύπωσις τοΰ Ζ. Μα θα (Κατάλογος 
Πατριαρχών, έκδ. β', 1884, σ. 158): < ...κατώρ&ωσεν ό { πατριάρχης 1 Σαμουήλ |ό 
Α', τφ 1772] Χνα έκδοτα βασιλικόν διάταγμα άπαγορενον αύστηρώς την... είς ζονς γά- 

μονς επεμβασιν τών Πολιτικών Αρχών... ». Διαζύγια χορηγηθέντα δι’ « εξωτερικού 

χοιζετίου» άναφερονται είς πατριαρχικά διαξευκτήρια τοϋ ιζ' σΐώνος’ δρα Γεν. 

*Α ρ α μ π α τ ζ ό γλ ο υ, Φωτίειος Βιβλιοθήκη 2 (1935 ), σ. 124, 128, 131, 142. Την 
τουρκικήν έπίδρασιν έπΙ τών λόγων διαζυγίου, ένεκα τών συχνών επεμβάσεων τών 

καταχτητών, έπεσήιιανσ ήδη, έν ΕΕΒΣ 25 ( 1955), σ. 121 επ. 

5 Κατ’ έξαίρεσιν, έν βερατίφ ΰπέρ τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διο¬ 

νυσίου Δ' (ιη' αΙών), τό έγκυρον τής διαθήκης Ιερέως κρίνετσι ΰπό τοΰ πατριάρχου’ 

Ιπίσης έν βερατίφ ΰπέρ τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου Ε' ( 1754 ), αΐ διαθήκαι τών κλη- 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτοί ΚΖ' 18 
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ρικών απασης της περιουσίας των, τών δε λοιπών χριστιανών του τρίτου* 

μέρους ταυτης. Οι κατακτηται προφανώς επεδίωξαν νά επιβάλουν την εφαρ· 

μογην τοΰ οθωμ. Δικαίου εις την εξ αδιαθέτου κληρονομικήν διαδοχήν τών 

χριστιανών εχοντες προς τοΰτο μεγα υλικόν συμφέρον, διότι, ελλεί'ψει 

συγγενών μέχρις ωρισμένου βαθμοΰ^ περιήρχετο ή περιουσία τοϋ θανόντος 

ρικών «κά κρίνωνται μ'ε ρωμαίους χριτάς». Πρβλ. Μ. Γεδεών, Έπισ. γράμματα 
τουρκικά, σ. 79 και 99. 

Ουτω βεράτιον τοϋ 1707 υπέρ τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων, έν Γεδεών, 

ένθ’ άνωτ., σ. 16, βεράτιον τοΰ 1756 υπέρ τοΰ μητροπολίτου Κρήτης, υπό Γ. ΟΙκο- 

νομίδου, Ιν π. Χριστ. Κρήτη 2 (1913), σ. 112, φιρμάνιον τοΰ 1755 υπέρ τοϋ 
μητροπολίτου Χίου, ύπό Β. Μαυροπούλου, Τουρκικά έγγραφα άφορώντα την 
Ιστορίαν τής Χίου, σ. 41, βεράτιον τοΰ 1662 ύπέρ πατριάρχου Διονυσίου Γ', έν 
Γε δ 8 ώ V, ένθ’ άνωτ., σ. 1Γ είδικώς διά τήν κληρονομιάν μοναχών, φιρμάνιον 
Μουσταφά Γ', τοΰ 1764, έν Γεδεών, έν^ άνωτ., σ. 57 |π. Έν άλλοις δμως όρι- 

σμοϊς τίθ'ενται ωρισμένοι περιορισμοί: οδτω έν βερατίφ ύπερ μητροπολίτου Πεκίου 
(1739 · 1746) δπερ Ισχύει μόνον διά τούς άνευ κληρονόμων άποβιώσαντας κληρικούς 
(Γεδεών, ενθ** άνωτ., σ. 22)· Ιπίσης έν βερατίφ τοϋ μητροπολίτου Λαρίσης Λεον· 
τίου, τοΰ 1604 (Γεδεών, Ινθ-’ άνωτ., σ. 89 έπ., άριθ. 33). 

^ 8 Συμφώνως καΐ πρός τό όθωμ. Δίκαιον πρβλ. Δ. Ν. Δημητριάδου, 

ένθ- άνωτ., σ. 8 καΐ 109-112. Ουτω τελικώς άπεχρυσταλλώθη ή άξίωσις τών Τούρ¬ 

κων έν τή διενέίει των πρδς τό Πατριαρχεΐον, τφ 1883, άφ' ής δμως άξιώσεως έν 
τελεί ύπεχώρησαν (πρβλ. έν π. Έκκλ. Άλήθ-εια 3, σ. 564 -570 καΐ 4, σ. 120-135. 

174- 178 και 470). Έ| άναφοράς τοΰ 1878 τοΰ Στυλ. Χουρμουξίου πρός τόν 
βαλήν Σάββα πασαν τής Κύπρου, φαίνεται, δτι έπέμενον οί Τούρκοι καΐ έν Κύπρφ 
είς τήν Ιφαρμογήν τών ανωτέρω περιορισμών, παρά τά άντίύ·ετα φιρμάνια· πρβλ. 

Κ. X ρ υ σ ά ν-θ η, έν π. Κυπριακοί ΣπουδαΙ 18 ( 1954 ), σ. >ΐν' - ρα', Όρισμοί τινες, 
άντί τοΰ ν3, αναφέρουν απλώς: μέρος τής περιουσίας. Κατά τόν Ν. Μοσχοβά- 

κην ( Τό έν Έλλάδι Δημόσιον Δίκαιον έπΙ τουρκοκρατίας, Άθ. 1882, σ. 54) τό νε· 
Εξαίρεσιν αποτελεί φιρμάνιον τοΰ 1823, ύπέρ τοΰ μητροπολίτου Κρήτης Καλλινί¬ 

κου ( βλ. Γ. ΟΙκονομίδου, έν π. Χριστ. Κρήτη 2, 1913, σ. 238) κο·9·’ δ: *ή 

ενώπιον τον μητροπολίτου η τον πατριάρχου γενομένη δια&ήκη ΰπό τών άποϋανόντων 

Ιερέων η Υποτελών ρωμαίων, ονμφώνως προς τάς διατάξεις τής ϋρηακείας των, είναι 

δεκτή, ώς και ή μαρτυρία τών έπΙ τούτφ έξεταοτέων μαρτύρων >. Προφανώς οί Τούρκοι 

ήθ-ελον νά περιποιηθοΰν τούς Κρήτας, κατά τούς χρόνους τοΰ Άγώνος’, δΓ ευνόη¬ 
τους λόγους. 

2 Γενικώς, ύπήρχεν ή τάσις επιβολής τοΰ Δικαίου των υπό τών Κατακτητών' 
πρβλ. Ν. Π α V τ α ζ ο π ού λ ου, Άπότής « λογίσς » παραθόσεως εις τόν αστικόν κώ¬ 
δικα (Ά·»·. 1947 ), σ. 111 έπ. 

^ Ή άπεριόριστος κληρονομική διαδοχή τοΰ Ιουστινιανού (ΝεαραΙ 118, 127), 

περιορισθεΐσα έπΙ τής μακεδονικής δυναστείας επί συγκεκριμένων περιπτώσεων, έ|η- 

κολούθησεν ίσχύουσα έπΙ τουρκοκρατίας· πρβλ. Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, Τό αστικόν δίκαιον 
έν ταϊς Νεαραις, σ. 272 έπ., Γ. Πετροπούλου, “Ιστορία καΐ Εισηγήσεις τοΰ 
ρωμ. δικαίου (’Αθ. 1944), σ, 1288 έπ., Π. Ζέπου, Συνταγμάηον Νομικόν ( 

1936 ), σ. 122 έπ. Βλ. παραλλαγήν Νομοκάνονος Μ α λ α | ο ΰ, ΣΖ' 2 έν Θέμιδι 
Σγούια, 7 (1856), σ. 221. Έν τούτοις έν τφ άνβκδότω Νομίμφ τοΰ Θεοφίλου 
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εις τό Δημόσιον ^ Σημειωτέον, οτι, κατά τό δθωμ. Δίκαιον, ή διά διαθήκης 

διάθεσις τής περιουσίας άπηγορευετο *, επιτρεπόμενων μόνον περιωρισμένων 

κληροδοτημάτων υπέρ ευαγών ιδρυμάτων^. Συνεπώς διά τών προνομιακών 

ορισμών, ούσιαστικώς, μόνον διά τού; διαθέτας κληρικούς ύφίστατο προνό- 

μιον, άλλα καΐ τούτο περιωρισμένον: ύπέρ κληρονόμων κληρικών ή ευαγών 

ιδρυμάτων, διά δέ τούς ?ναϊκούς Ιφηρμόζετο τό διά τούς κατακτητάς ισχύον 

Δίκαιον 
Και ταύτα μέν κατά τούς προνομιακούς ορισμούς. "Αλλως δμως παρου¬ 

σιάζεται ή πραγματικότης κατά τά γραπτά έθιμα δικαίου ώρισμένων περιφε¬ 

ρειών ή νήσων και εις τάς απαντήσεις τών ειρηνοδικών καΐ δημογεροντιών 

τοΰ 1833, εις τά έρωτήματα τοΰ Γραμματεως τής Δικαιοσύνης 

Καμπσνίας (ΙΖ' 18) καλούνται οΐ έκ πλαγίου μέχρι καΐ τοΰ η' βαθμοΰ. Ή αύθαι- 

ρεσίο τών χατακτητών Ιφύ^ανεν ένίοτε μέχρι τοΰ σημείου, ν’ άρνοΰνται τήν κληρον. 

διαδοχήν χριστιανών πέραν τών τέκνων ! νά θεωροΰν δηλ. τήν περιουσίαν τών άτε¬ 

κνων ώς περιερχομένην είς τό Δημόσιον οδτω; έν Λαρίση, κατά τόν ιη' αΐώνα’ 

πρβλ. Π. Κον τ ο V ι ά V νη V, έν π. Άθ'ηνά 18 ( 1905 ), σ. 151. 

ϊ Έν τούτοις έν όρισμφ τοΰ Μεχμέτ Άλή τής ΑΙγύπτου τοΰ 1831, διατάσσε- 

ται όπως περιέρχωνται είς τό πατριαρχεΐον αΐ περιουσίαι τών άποθνησκόντων Ακλή¬ 

ρων Χριστιανών βλ. Θ. Μ. Μοσχονάν, έν Άρχ. Έκκλ. καΐ Καν. Δικαίου 11 

( 1956), σ. 229. 
2 Πρβλ. Ν. Δ Δημητριάδην, ένθ’ άνωτ., σ. 7. Διότι ή διά'θεσις τής 

περιουσίας άλλως ή ώς ώρισεν δ Θεός, αποτελεί ασέβειαν. 

^ Πρβλ. ]. Ε η ο ΐ & η ΐ, ένθ-’ άνωτ., § 116, Δ. Ν. Δημητριάδην, Ινθ* 

άνωτ., σ. 8. 

^ Έξαιρετικώς έν Καισαρεία, κατά τόν ορισμόν τοΰ 1734 (πρβλ. Κ. ”Α μα ν¬ 

το ν, έν Πρ. Άκαδ. Άθ. 10, σ. 52) έν Χίφ, κατά τούς ορισμούς τοΰ 1535 καΐ τοΰ 
1578 (πρβλ. δΙέρΕδηοροΗ, Γεε ϋοδ όο ΓΕ^εε, Ιεατε ρΓΐνϋββεε, ΆΟ·. 

1912, σ. 13, σημ. 3) χσΐ είς τάς Κυκλάδας (όρισμός τοΰ 1579 ), επετράπη άπεριο- 

ρίστως ή διά δια-θήκης διά-θεσις τής περιουσίας τών Χριστιανών, κατά τάς συνη- 

δ'είας των. 
5 ΑΙ δο'δεϊσαι απαντήσεις, ώς από μακροΰ διεπιστώθη, δέν φαίνονται πάντοτε 

άκριβεϊς· είς τήν ανακρίβειαν τούτων συνετέλεσβ, κατά τήν γνώμην μου, ή άστοχος 
πρόταξις εν έκαστη έρωτήσει τής « κατά νόμον » λύσεως' τοΰτο παρέπειΰε τούς έρω- 

τωμένους ν’ απαντήσουν, δτι αΐ συνήθεισί των συμπίπτουν πρός τόν νόμον, ϊνα μή 
έμφσνισδοΰν ώς εχοντες συνήθ-ειας αντιθέτους πρός τόν νόμον — δεδομένου, δτι 
υπήρχε κατά τούς μετά τήν Έπανάστσσιν χρόνους παρά πολλοϊς προκατάληψις κατά 
τών νομικών εθίμων, ώς περιεχόντων όθωμανικόν Δίκαιον (πρβλ. Λ. Χρύσανθό- 

πουλον, Συλλογή τοπικών τής Ελλάδος συνηθειών, Άθ. 1853, σ. 17, σημ. 1) 

αν καΐ παρ’ άλλοις έπεκράτει αντίθετος άντίληψις (πρβλ. I. Βισβίξη, έν π. 

Άθηνά 53/1949, σ. 238 ) — ή διότι, παρανοοΰντες τήν έρώτησιν, ή μή εχοντες σαφή 
άναίληψιν τών νομικών εθίμων των, ευρισκον άκοπωτέραν τήν άπάντησιν, δτι ή 
συνήθεια συμίρωνεϊ πρός τόν νόμον. Σημειωτέον, οτι δέν ήτο πάντοτε ασφαλές τό 
περιεχόμενον τοΰ νόμου, ή μάλλον ποιον νόμον ύπενόει τό έρωτηματολόγιον π.χ. τό 
2ον ερώτημα, περί τών τέκνων ώς αναγκαίων κληρονόμων, βασίζεται επί τής Νεα- 
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Φαίνεται, δτι εις τάς πλείστας των περιφερειών δεν εφηρμόζετο τό οθω* 

μανιχόν Δίκαιον επί της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Σημειωτέον, δχι εκ των 

οκτώ εν ολφ «ζητημάτων» του πρώτου ερωτηματολογίου, τά τέσσερα (ύπ* 

άριθ. 1, 3, 4 και 5) άφορουν εις την εξ άδια-θέτου διαδοχήν” τό δε περί 

των τέκνων ως αναγκαίων κληρονόμων. ΈπΙ τή βάσει του εθιμικού τοΰτου 

Δικαίου, φαίνεται, δτι εις μέν την Χαλκίδα^ Ρόδον* και Κώ®, ασφαλώς, 

πιθανώτατα δέ καΐ εις την Χίον εφηρμόζετο επί τής εξ αδιαθέτου κληρον. 

διαδοχής τό οθωμ. Δίκαιον. *Ως προς την περιέλευσιν τής περιουσίας του 

θανόντος, ελλείψει κληρονόμων, εις τό τουρκικόν Δημόσιον, ή άπάντησιςεις 

τήν σχετικήν 3ην έρώτησιν, είναι καταφατική®, πλήν των έξης εξαιρέσεων: 

α) έν Κορώνη®, Μεθώνη’ και Άνδρουσση*: διανέμεται μεταξύ επισκόπου, 

εκκλησίας και πτωχών' β) Ιν Τριπόλει*, Καρυταίνηκαι *Αγ, Πέτρφ^^: 

μεταξύ εκκλησίας, μονών, σχολείων καΐ πτωχών” γ) Ιν 2πάρτη : υπό τού φίλου 

του, ή τού Ισχυροτέρου τής Ιπαρχίας' δ) Ιν Μάνη : υπό τού φίλου του, 

ρδς 11δ καΐ των Βασιλικών, πηγών αγνώστων επί τουρκοκρατίας” άντιύέτως, ή *Ε|ά- 

βιβλος και τά έ| αΰτής συμπιληθ-έντα Ιδιωτικά έγχειρίβια, παρενόησαν τήν διάταξιν 
τής Ν. 115, διατυπώσαντα διατάξεις άντιφασκούσας πρός άλλήλας (πρβλ. Ζίΐο1ι&· 

τΐδ, νοη 1,ίη5βιι11ΐ3,1, ΟββοΗΐοΙιΙβ <3, ^τίβοΚίεςΗ > τόπι. ΚβοδΙβε, σ. 184, 

Γ. Πετροπούλου, Ινθ·’ άνωτ., σ. 1320)· Ιπίσης έν τφ 3<6> Ιρωτήματι δεν δια· 

σαφηνίζεται, μέχρι ποιου βαθμού κληρονομούν «κατά νόμον> έξ άδιαθέτου οΐ έκ 
πλαγίου συγγενείς, διότι, εάν ή έρώτησις ύπενοει τάς Ν. 118 και 127, οί Ικ πλαγίου 
συγγενείς κληρονομούν έπ’ άπειρον, έν φ κατά τήν Έξάβιβλον (5, 8, 17 ) μέχρι τοΟ 
όγδοου βαθμού. Ενίοτε δμως ή άνακρίβεια τών απαντήσεων ώφείλετο είς προσω¬ 

πικά συμφέροντα τών άπσντώντων' (πρβλ., προκειμένου περί Τήνου, Λ. Χρυσαν- 

θ ό π ο υ λ ο V, .ενθ’ άνωτ., σ. 15). 

^ Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 51 καΐ 141, Ί α κ. Β ι- 

σ β ί ζ η V, έν π. Άθηνά 53 ( 1949 ), σ. 234. 

2 Πρβλ. Μ. Μ ι χ α η λ ί δ ου - Ν ο υ ά ρ ου, Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπά¬ 

θου ( Άθ. 1926 ), σ. 63. 

® Αύτόθι,. σ. 49. 

^ Πρβλ. Ίακ. Βισβίξη, ενθ’ άνωτ., σ. 234, σημ. 5 καΐ 237, σημ. 2, του 
Ιδιου, έν ΕΑΙΕΑ 1 ( 1948 ), σ. 36, Γ. Μαύρου, έν π. τοΰ έν Χίφ Συλλόγου 
Άργέντη 1 (1938), σ. 67 έπ. 

5 Μόνον έκ τής Άνατ. Σπάρτης, ή άπάντησις είναι σαφώς αρνητική· πρβλ. 

I. Β ι σ β ί ζ η V, έν π. Άθηνά 53 (1949 ), σ. 254. 

®Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ,, σ. 16. 

’ Αυτόθι, σ. 18. 

® Αυτόθι, σ. 22. 

“ ΑύτόΟ'ΐ, σ. 29. 

Αύιόθι, σ. 30. 

Αυτόθι, σ. 31. 

12 Αυτόθι, σ. 33. 

1^ Βλ. Π. Κ α λ λ ι γ ά, Μελέται καί Λόγοι, τ. 1, σ. 215, 
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ή τού πλησιεστέοου τής επαρχίας” ε) εν Πόρφ' : υπό τών περιποιούμε¬ 

νων αυτόν” ς·) εν Έπιδαΰρφ Λιμηρά^: κατά τά ύπό τοΰ Δημοσίου και 

και κατά τό 73 νπο τής εκκλησίας- ζ ) έν Βρεσθένοις Λακεδαίμονος®: υπό τοΰ 

χωρίου και τής εκκλησίας” η ) έν Μήλφ ' : « «στις τών πολιτών έκαλλιεργοϋσε 
γην άκαλΛιέργητον, μη εχονσαν κύριον, την εξούσιαζε και ιδιοκτησίαν τήν 

εκαμε». Μόνον πέντε περιφέρειαι: Σύρος®, “Άνδρος®, Παρος^, Θήβαι καΐ 

Φο?Λγανδρος αποφεύγουν ν* απαντήσουν αμέσως, δηλοΰσαι, οτι δεν υπάρ¬ 

χει παράδειγμα ν’ άπέθανέ τις άνευ συγγενών ! 

Πάντως εϊς τήν διαμόρφωσιν τοΰ έξ έθίμου Δικαίου διακρίνομεν 

Ινίοτε επίδρασιν τοΰ δθωμανικού Δικαίου τής έξ αδιαθέτου διαδοχής 7 

ως έν Χίφ: ό διπλασιασμός τής κληρονομικής μερίδος τών άρρένων 

τέκνων έναντι τής τών θηλέων'^ ή ο προσδιορισμός, εις διαφορα μέρη 

τής Ελλάδος, τοΰ κληρονομικού μεριδίου τής συζύγου εις τό 77 

περιουσίας 
Αί διαφοραί μεταξύ βυζαντινού καΐ δθωμανικού Δικαίου έπΙ τοΰ θέμα¬ 

τος τούτου ήσαν τεράστιαι: κατά τό τελευταΐον, τα χρέη τοΰ κληρονομουμέ- 

νου δεν μετεβιβάζονχο είς τούς κ?ιηρονόμους, άλλα προαφηροΰντο Ικ τής κλη¬ 

ρονομικής περιουσίαςδέν ΰπήρχον, κανόνες κληρονομικής διαδοχής, Ιφαρ- 

μοζόμενοι κατ’ άναλογίαν’^ άλλ’εφ’Ικάστης συγκεκριμένης περιπτώ^σεως 

ΰφίστατο ώρισμένη έκ τών προτέρων λύσις’ πλήν γενικωτάτων τινών κανόνων, 

1 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 40. 

2 Αύτόθι, σ. 34. , 
« Αύτόθι, σ. 36. Ό Θεοδώρητος, έν τή απαντήσει του προσθέτει \ <η άν 

εηληροφορεΐίο 4 άποδεκατιαζήζ ( σπακί ^, ώί μααιχλικά, τουρκιστί, τά βηωΧοναε*. 

4 Πρβλ. ’ϊ, Βισβίζην, έν ΕΑΙΕΔ 6 (1955), σ. 127. 

5 Πρβλ. Ί. Βισβίζην, ένθ’ άνωτ., σ. 124 καΐ τοΰ Ιδίου, έν π. Άθηνά 

13 (1949), σ. 234, σημ. 5. 
β Πρβλ. Δ. Π α σ χ ά λ η V, έν Άρχ. ΟΙκ. καί Κοιν. Έπιστ. 5 (1925 ), σ. 7. 

2 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ενθ’ άνωτ., σ. 12 κσΐ Ί. Βισβίζην, 

έν ΕΑΙΕΔ 7 (1956 ), σ. 14. 
8 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ενθ’ άνωτ., σ. 50. 

8 Πρβλ. *Ι. Βισβίζην, έν ΕΑΙΕΔ 7 ( 1956 ), σ. 17. 

1* Πρβλ. Ν. Πανταζοπούλου, Γένεσις καί άνέλιξις του ελληνικού Δικαίου 
(Άθ. 1949), σ. 31. Ό Ζ&ο1ιαΓΪ& ν. Ε ί η § ε η 1; Ε & 1, ένθ' άνωτ., σ. 145, 

αποκρούει τήν γνώμην τουρκικής έπιδράσεως είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ Δικαίου τής 

έξ αδιαθέτου διαδοχής. 
11 Πρβλ. Δ. Γ κ ί V η V, έν π. Ελληνικά 11 ( 1939 ), σ. 299 έπ. Έν τοΐς χωρίοις 

της Μεθώνης, αΐ θυγατέρες έλάμβανον μικροτέραν μερίδα τών υιών πρβλ. Λ. X ρύ¬ 

σην θ ύπουλο ν, ενθ’ άνωτ., σ. 18. 

12 Πρβλ. Ζέπων, Ι.Ο.Κ., τ. 8, σ. 485. 

1* Πρβλ. I. Ευοί&ηί, ένθ’ άνωτ., §§ 1 καί 36. 

1^ Πρβλ. Δ. Ν. Δημητριάδην, ένθ’ άνωτ., σ. 7. 
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τε-θέντων υπό του Κορανίου ^ α! λύσεις αΰται είχον δοθη κατά τούς πρώτους 

αιώνας του Ισλαμισμού υπό άράβων νομομαθών®. 

Ή μόνη ενδιαφέρουσα τούς κατακτητάς περίπτωσις, προς πίστην τήρη· 

σιν τού όθωμ. Δικαίου επί τού θέματος τούτου, ^το ή μή υπαρξις κληρονό* 

μων, ϊνα περιέλθη εις τό Δημόσιον ή κληρονομιά" άλλ’ οι άκληροι χριστια* 

νοί, πρός αποφυγήν τούτου, εσπευδον νά υιοθετήσουν ξένον τινά προ τού 

θανάτου των®, ή διά πράξεων έν ζωή μετεβίβαζον την περιουσίαν των εις 

αγαθοεργά ιδρύματα, παρακρατοΰντες την εφ* όρου ζωής των επικαρπίαν. 

* 
* * 

Νομίζω πολλαχώς ένδιαφέρουσαν την εκδοσιν τού διαλογικού τούτου 

πονηματίου" πλήν τού γλωσσολογικού Ινδιαφέροντος, λαμβάνομεν γνώσιν των 

κυριωτέρων διατάξεων τού Ιφαρμοζομένου Ιπι τών χριστιανών μουσουλμανι¬ 

κού Δικαίου τής Ιξ άδιαθέτου διαδοχής, Ιχομεν δέ ούτω πρόχειρον τον Ι?νεγ- 

χον τής καταγωγής ώρισμένων νομικών εθίμων τής περιόδου ταύτης* π.χ. ό 

συντάκτης τής Ικθέσεως περί τού εξ εθίμων Δικαίου τής Χίου Γ, Καλόγνω¬ 

μος ^ δέν θά Ιδικαιολόγει, ώς επραξε®, τό ε'θιμον καθ* δ « τά μϊν άρσενικά 
παιδιά ^λάμβανον δύο μερίδια, τά δέ ΰ·η^νκά ?ν» |ν Χίφ, Ιάνεγίνωσκε τήν 

πηγήν τού Ιθίμου. Επίσης διά τού Εγχειριδίου ® ρίπτεται φώς είς τάς άλ?ι.ως 

άκατανοήτους έκφράσεις: χάλα καί δκτάριν είς τά υπό τού *Ιάκ. Β ι· 

σβίζη^ δημοσιευθέντα νοταριακά έγγραφα Ικ Χίου, ΰπ’ άριθ. 20, 63 καΐ 

64. Επίσης τώρα πληροφορούμεθα, πόθεν τό περίεργον ποσοστόν τής 

χήρας είς Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως καΐ είς Πάρον 

1 IV 8, 12, 13, 14, 15. 175. 

2 Πρβλ. Ι,υοΐ&ηί, ένδ·* άνωτ., §§ 106, 265, 286, 328, 402, 446, 458- 

462, 474, 481, 482, 483, 501 (άριθ·. 4), 504, 547, 548, 589-597. 

^ Έν τή απαντήσει τοΰ ΕΙρηνοδίχου Αμοργού ( 1833 ) δηλούτσι τούτο ρητώς: 

« ...δταν δμως δεν εχτ] κανένα ανγγενή, τότε νίο&ετεΐ εναν ^ένον και τον εχει είς τάς 

άνάγκας τον... και λαμβάνει όλοοχερώς την κτηματικήν τον κατάστασιν>. Πρβλ. 

Ί. Β ι σ β ί ζ η V, έν ΕΑΙΈΔ 7 ( 1956 ), σ. 18. Ώς όρΟώς παρατηρεί ό Ά ν. X ρ ι- 

στοφιλόπουλος (Σχέσεις γονέων καΐ τέκνων κατά τό βυζ. Δίκαιον, Άθ·. 1946, 
σ. 82 ) τό κΰριον αποτέλεσμα τής υίθθ·εσίας κατά τούς ύστερους χρόνους ήτο ή απο¬ 

νομή τών κληρον. δικαιωμάτων. Πρβλ. Άπ. Βακαλόπουλον, έν Άρχ. Ίδ. 

Δικ. 13 ( 1946), σ. 196 καΐ Γ. Πετρόπουλον, Νομικά έγγραφα Σίφνου, τ. Α 
( Άύ-. 1956 ), σ. 397. 

* Έν π. Ελληνικά 11 ( 1939), σ. 299 -306. 

° Αύτόθ·ι, σ. 300 καΐ σημ. 1. 

6 §§ 2, 4, 5, 42. 

■ Έν ΕΑΙΕΔ 1 (1948 ), σ. 1 -164. 

® Πρβλ. Π. Καλλιγά, ένθ·* άνωτ., §§ 70, 73. 
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Γλωσσολογικώς, το κείμενον παρουσιάζει έλαχίστην ιταλικήν έπίδρασιν 

(ρέστος § 44, κάρτο §§ 71, 72, 97 ), συνήθη εις δικαιόγραφα τών νήσων 

τού Αιγαίου, μίαν μόνον τουρκικήν λέξιν: κονραμας (§35), μιαν λέξιν εκ 

παρανοήσεως; κάτω δντες= κατιόντες { § 83) καί, ϊσως, μίαν αθησαυριστον 

λεΗιν: έδικοοννη (§§ 54, 55, 56, 83). 

*Εν τελεί παραθέτω λεξιλόγιον ιδιωματικών δρων. 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

I ·|ν Μοίβααιά κατά τούς νόμονς τών Τονρκών, 

1. Μ. ^Ενας άνθρωπος άπόύάνεν καΐ άφηαεν παιδιά, ασερνικα και 

■θηλυκά· πώς μοιράζουν; 

Δ. Δύο λαμβάνουν τ* άσερνικά και τά θηλυκά Ι’να. 

2. Μ. "Άλλος άπόθανεν καΐ άφηαεν μητέρα καΐ τιαιδια άσερνικά και 

θηλυκά- πώς μοιράζουν; 

Δ. Πρώτον λαμβάνει ή ^ήτ^^ρ τό ίκχο άπό τα καλά εκείνα, 

ήγουν τό γάλα, τά δέ λοιπά οί παϊδες και μοιράζουν ώς Άνωθεν. 

3. Μ. Άμή έάν άχει πατέρα καΐ παιδιά; 

Δ. Τό δμοιον, ήγονν τό εκτον ό πατήρ, τά λοιπά οΐ παιδες. 

4· Μ. "Άνθρωπος άπόθανεν καΐ άφήνει πατέρα καϊ μητέρα καΐ άδέλ- 

φια' πώς μοιράζουν; 

Δ. Ή μήτηρ λαμβάνει τό έκτο καΐ τά λοιπά ό πατήρ, Εΐξενρε και 

έτοντο; πώς ά πατήρ είναι πάντοτε 6 κληρονόμος τών παιδιών, πλην ή 

μήτηρ λαμβάνει τό έκτο, τό όποιον πίνωαι τό γάλα. 

5. Μ. "Άνθρωπος άπόθανεν και Άφηαεν γυναίκα και παιδιά και πατέρα 

και μητέρα. 
Δ. Κάμνωσι τά καλά αυτά μερδικά 24 και αγγίζουν τής γυναίκας 

ί 2γ τό όγδοον, ηγονν τά και τον |] πατρός τό εκτον, τά ^ 4 και τής μητρος 
τό ετερον εκτον, τά^ 4. "Έμειναν καϊ τά δεκατρία καϊ τά λαμ/5άνουν οί 

παΓόες, μοιράζωντας αυτά δύο καί ενα. 

6· Μ. "Άνθρωπος Άφηαεν γυναίκα καί αδέλφια, ασερνικα καί θηλυκά. 

Δ. £Τ^ευρε τούτο: ότι όταν χηρέψει μιάν γυναίκα καί δεν εχει 

παιδί, δ άνήρ αυτής λαμβάνει {τό εκτον) ήγουν τά ^ 4· άμή όταν εχει παι¬ 

διά, λαμβάνει τό όγδοον. Λοιπόν εις ετούτο δπού μέ άρωτας, επειδή καί 

δεν είναι παιδί είς τό μέσον, λαμβάνει ή γυνή τά^ 4, τά όέ λοιπά τ’ άόέλ- 

φια, δύο καί ενα. Ειζενρε ακόμη, όταν άποθάνει ή γυνή καί άφήσει άνόραν 

1 013 ρΐΌ : τά 3, 1ι&ϊ)6ΐ; : τό τρίτον ^ 013 Ιι&Βεί : τό ^ „ΐ3 Ιι&ΙοβΙ: : τό 

^ 018 Εαθεί : τό 5 1^3 Ιΐ&δβΐ : τό 
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εαν αφήσει καί παιδιά, λαμβάνει 6 το 4:’ εαν δεν εχει, τά εμιαά, 

επειδή πάντα τά διπλά πέρνει 6 άνηρ απδ την γυναίκα, δσον καί εις τ* αδέλ¬ 

φια, όπου μοιράζουν δύο και ενα. 

7. Μ. Γυναίκα άπόϋ·ανεν και άφησεν τον άνδρα της καί πατέρα καί 
μητέρα. 

Δ. Λαμβάνει δ ανηρ τά έμισά και ή μήτηρ τδ έκτο καί τά λοιπά ό 
πατήρ. 

8. Μ. *Η γυναίκα άφηοεν άνδραν, γονείς καί ^γατέρα. 

Δ. Εϊξενρε τούτο, δτι όταν αποκάνει αν&ρωπος (καί) εχει ηαιδίον 

ϋηλυκό, πάντα τά έμισά λαμβάνει τδ παιδίον καί τδ 4 δ ανήρ καί τδ τρί¬ 

τον οι γονείς. Αοιπδν είς τούτην τήν μοιρασιάν, ϋ^έλωντας νά τους μοιρά¬ 

σεις, ϋέλεις εϋρει έ'ναν άρι·&μδν άπδ τον οποίον νά εμπορεΐς νά εύγάζεις 

μισά, τρίτο καί τέταρτο καί ·&έλεις τδν εύρει τον αύτδν λογαριααμδν' είς 

ί. 2ν τδν αριθμόν τών (24) |] επειδή τά έμισά δποϋ άγγίζονν τής ^γατρδς είναι 

12, τδ τρίτον όπου θέλουν νά πάρουν οΐ γονεΧς είναι 8 καί τδ τέταρτο τον 

άνδρός είναι 6. Καί ετζη τά σμίγεις, ήγουν τά 12, τά 8 καί τά 6 καί 
γίνονται 26. 

9. Μ. ’Λμή έάν έχει δύο ΰ·νγατέραις και άνδρα, πατέρα καί μητέρα; 

Δ. Εϊξενρε πάλιν τούτο: δτι δταν έχει δύο ϋ-υγατέραις, λαμβάνονσι 

δύο τρίτα καί δ άνήρ τδ τέταρτο καί οι γονείς τδ τρίτον καί ούτως λέμεν 

καί είς έκτον πάλιν άπδ τά 24, έβγάζει δύο τρίτα ήγονν 16 καί διά τούς 

γονείς τδ τρίτον, ήγονν 8 καί τον άνδρδς τά 6^ καΐ γίνονται ΒΟ' καί ο^τω^ 

κάμνονν τά καλά έκεινού μερίδια 30 καί λαμβάνονσι τδ κάΌε μέρος ώς 
εϊρηται. 

10. Μ. Άμή δνταν έχει πο?.λάς -θυγατέρας; 

Δ. Εϊξενρε τούτο ακόμη, δτι άπδ δύο θυγατέρας καί ανω, δσες 
καί αν είναι, τά δύο τρίτα λαμβάνονσι καί γίνεται ώς άνωθεν. 

11. Μ. Άμή δταν άποθάνει άνθρωπος καί άφήσει πατέρα καί μητέρα, 

γυναίκα καί μιά θυγατέρα ; 

Δ. Τούτο πρέπει νά ξεύρεις, πώς δταν άποθάνει άνθρωπος καί 

έχει θηλυκό παιδί, δεν ήμπορεΐ νά έχει άλλην κληρονομιά άπδ τούς γονείς 

αυτής, μόνον τά έμισά" καί άν έχει πατέρα καί μητέρα, νά πάρουν τδ τρί¬ 

τον" καί άν είναι καί ανδρας άποθανών, λαμβάνει ή γυναίκα τδ 4 καί τδ 

δγδοον καί άν περισσεύει, έάν έχει πατέρα, τδ πέρνει, έάν δεν εχει, γυρεύει 

τδ πλέον ζεστόν έδικδν άπδ άσερνικδ νά τδ δόση. ’Όθεν είς τούτην τήν 

μοιρασιά όπου μέ έρωτας, άν άνθρωπος έπόθανεν καί δφησεν γυναίκα, 

πατέρα καί μητέρα καί μιά θυγατέρα, σου αποκρίνομαι, δτι κάμνεις πάλι 

τά καλά τον άποθανόντος μερδικά 24 καί τυχαίνουν τής θνγάτρδς δώδεκα 
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ί. ήγουν τά έμισά καί || τών γονέων τδ τρίτον, ήγουν τά 8" καί τό δγδοον τής 

γυναικός, ήγουν τά 3" καί γίνονται 23' έμεινεν το ενα εως τα 24 και το 

λαμβάνει καί αύτδ ο πατήρ. 

12. Μ. ’Λμή άν έχει δύο θυγατέραις καί γυναίκα, πατέρα καί μητέρα; 

Δ, Πάντα κάμνεις τδν λογαριασμόν εις τά 24" καί λαμβάνουοιν οι 

δύο θυγατέραις οί * δυο, τά δύο τρίτα, ήγουν τά 16" καί οι ^ονεΓς το τρίτον, 

ήγουν τά 8· -καί ή γυνή τδ δγδοον, ήγουν τά^ 3 καί γίνονται 27. Ούτως 

τούς μοιράζεις. 

13. Μ. ''Ανθρωπος άφησε γυναίκα καί μίαν θυγατέρα. 

Δ. Γίνοντει μερδικά 24 καί λαμβάνει ή θυγατέρα τά έμισά, ήγουν 

τά 12 καί ή γυνή τδ δγδοον, ήγουν τά 3, οπού γίνονται 15 καί τά έννηά 

πού άπομείνουν έως τά 24, τά λαμβάνουν τά άσερνικά τά πλέον ζεστά όπου 

θέλουν εΰρεθεΐ άπδ τδ γένος τον, ήγουν νά κατεβαίνουν άπδ άσερνικά. 

14. Μ. Γυναίκα έπόθανεν καί άφηοεν όίνόρα και άδελφή καί έγγόνια 

άπδ άσερνικδ καί θηλυκόν. 

Δ. Τά έμισά λαμβάνει 6 άνήρ και τα έμισά ή άδελφή. Καί τά έγγό¬ 

νια, τόσον άπδ άσερνικά, δσον καί άπδ θηλυκά, δεν λαμβάνουν τίηοτις. 

15. Μ. ^Ανθρωπος έπόθανεν καί έχει άδέλφια άπδ πατέρα καί μητέρα 

καί έχει καί άλλα άδέλφια μόνον άπδ μιάν μητέρα, ήγουν 6 άποθανών έχει 

άδέλφια όπου τούς έσπειρεν ένας πατέρας καί τούς έγέννηοεν μία μητέρα" 

καί έχει και έτερα άδέλφια, όπου τούς έγέννηοε μία μητέρα, άμή άπδ άλλον 

άνδραν καί εΙπέ μας, πώς μοιράζουν; 

Δ. Νά είξεύρεις, δτι τά αδέλφια, όπου έγεννήθησαν άπδ μιάν 

μητέρα, λαμβάνει τδ καθ' ένα, τόσον άν είναι άσερνικά, δσον καί θηλυκό, 

ένα έκτο τδ καδένα, λαμβάνει καί ή μή'ΐηρ ένα έκτο καί δσον μένει, το 

λαμβάνουν τά έτερα αδέλφια, αντά οπού είναι άπδ ένα πατέρα και μια 

μητέρα. 

16. Μ. Καί τούτο μού φαίνεται παράδοξο, όίά τί άνίσως καί τύχει 

και έχει πέντε αδέλφια άπδ μίαν μητέρα καί πάρουσι τά πέντε έκτα καί 

ί, 5ν πάρεί καί ή μητέρα τδ έτερο έκτον, οπού έμεινεν || καί δεν άπομείνει νά 

πάρουν τ* άλλα αδέλφια οπού είναι από ^ίάν μητέρα και ενα πατέρα; 

Πώς γίνεται καί νά μήν πάρουσι αυτοί κληρονομιάν άπδ τδν άδελφδν 

αυτών; 

Δ. Αέν πέρνουσι ουδέν, διατί αύτδ τδ έκτο, όπου λαμβάνουσι τα 

αδέλφια εκείνα, δεν τά πέρνουν σάν κληρονομιά, μόνον ώσάν χρέος, διατί 

έθράφηοαν είς ένα αίμα τής μητρδς αυτών καί δχι ένα σπέρμα καί ούτως 

είμπορεί νά τύχει καί έχει έναν άδελφδν μόνον, νά πάρεί ένα έκτο και τα 

επίλοιπα νά τά πάρουν οι αλλ,οι άόελφοί. 

^ Γοοίε : αύτόν τον λογαριααμο 2 παε 1ι&1)θί : τέσσαρα 1 ιη5 }ι&ΐ3ε1: : τα 2 ηΐδ Ηαϊιεί : τό 
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17. Μ. Αεγείς μου, πώς τά αδέλφια τα ομομήτρια βέν περνούν κλη¬ 

ρονομιά, μόνον αυτό που περνούν από πόαα^ 6 τό ενα, τό περνούν διά τό 

αίμα, οπού εβυζαοαν εις μίαν κοιλιά" άμή άν τύχει καΐ άπο'&άνει τινάς 

καΐ έ’χει μόνον εναν άδέλ.φι από μητέρα μόνον και άλλα αδέλφια δεν εχει, 

όπου νά είναι από πατέρα και μητέρα καΐ πάρει, ώς λέ}'ει(ς}, εκείνο (τό) 

αδέλφι τό ενα έκτο, ή άλλη κληρονομιά που πηγαίνει; τις την λαμβάνει; 

Δ. Λαμβάνει, ώς λέγεις, τό αδέλφι τό έκτο και άν εχει και 

μητέρα, λαμβάνει τό ετερο έκτο καΐ τιί τέσσερα έκτα, όπου μείνουν, τά 

περνούν οι πλέον ζεστοί από άσερνικό, ό ^εΐος, 6 άξάδελφος, από το^ς 
γονέονς του. 

18. Μ. Χήρα γυναίκα εχει ενα και μόνον παιδιον καί έπό'^ανεν καΐ 

εμεινεν ή μήτηρ και εχει καΐ ‘&ειόν καΐ '&ειάν τό παιδιον, αδέλφια του πα- 

τρός του. 

Δ. *0 ^ειός καΐ ή μήτηρ κληρονομούν και λαμβάνει ή μητέρα τό 
τρίτον και δ '&ειός τά δύο τρίτα" ή '&εία ούδέν. 

19. Μ. ΚαΙ διατί άέν λαμβάνει ή '&ειά; 

Δ. ’Άκονσον νά εΐξεύρεις καΐ έτούτο: αΐ γυναίκες δλαις δέν πέρ- 

νουν κληρονομιάν άπό του άπο·&αμένου, μόνον τούταις οΐ τέασεραις: άδελ- 

φαί, μήτηρ, συμβία καϊ '&νγατέρα. Ταίς δέ λοιπαις, ήγουν ·&εία και άνη- 

ί. 4γ 'ψίά, αξαδέλφας, ποσώς μήν τάς όνομάζεις καΐ || δζαν τύχει και άπο-^άνει 

τινάς καΐ δέν έχει οϋτε '&νγατέρα, ούτε μητέρα, ούτε άδελφή, ούτε γυναίκα, 

τό έχει του τό πέρνουν οι πιόν ζεστοί όπου κατεβαίνονσι άπό άσερνικόν 

και νά είναι καϊ ή αύτή κληρονομιά όπού τά πέρνουν άσερνικοϊ καΐ άν εχει 

ό άπο&ανών άνήψια καΐ άξαδέλφας ή &είας, τόσον νά καταβαίνουν άπό 

άσερνικό, δσον καϊ άπό ΰηλνκόν, δέν λαβάνουν οϋδέν καϊ διά τούτο εις 

την άνω&εν κληρονομιάν έμοίρασεν δ &εϊος καΐ ή μήτηρ. 

20. Μ. Άμή αϊ* ττ';!'ίί και άπο&άνει άν&ρωπος καΐ δεν τον ενρίσκεται 

τινάς άπό άσερνικόν, μόνον δλον άπό &ηλνκόν; 

Δ. Μά&ε καΐ ετούτο, δτι άν άπο&άνει άν&ρωπος και έχει μόνον 
&νγατέρα, τά πέρνει δλα ή &υγάτηρ, ομοίως και ή μήτηρ μόνον δλα' δμοίως 

και ή άδελφή ολα" πλήν ή γυνή δεν τά λαμβάνει δλα, μόνον τό 4, τέταρτο 

καΐ εάν τύχει και δέν έχει δ άπο&ανών ούτε &υγατέραις, ούτε μητέρα ή 

αδελφαΐς, τότες κατεβαίνει ή κληρονομιά εις τά &ηλνκά τά πλέον ζεστά, 

ήγουν &είας, άξαδέλφας και έτερα και τούτο έστωντας και δεν ε'ύρίσκονται 
άπό αρσενικόν. 

21. Μ. ’Άν&ρωπος επό&ανεν και άφησεν μητέρα καϊ &εΧον, τού 

πατρός του άδελ.φόν, δμως (δεν) ήτον τόσα άπό ένα πατέρα, μόνον άπό 

μίαν μητέρα" πως μοιράζουν; 

Δ. "Εστωντας και δεν έχει άλλον κληρονόμον, μόνον τήν μητέρα 

αυτού και αυτόν τον &εΐον, τον δμομήτριον τού πατρος τον, τα παντα λαμ¬ 

βάνει ή μήτηρ καϊ δ &εΐος ούδέν. 

22. Μ. Και διατί δ &ειος δεν λαμβάνει; 

Δ. Έν&υμήσον οπού σου έπροειπα, δτι τά αδέλφια τα ομομήτρια 

, δεν είναι κληρονόμοι, μόνον διατί εβύζαααν άπό ένα αίμα μιας μητρός, 

τους δίνει τό έκτο" έπειτα σβύνει ή συγγένεια και δεν τους έχει πλέον δια 

συγγενείς τους κατιόντας, ήγουν τά παιδιά αυτών, μονον ωσάν αποζενον και 

διά τούτο είς τήν άνω&εν κληρονομιάν, έστωντας και άνω&εν &ειός, δεν 

είναι συγγενής άπό σπέρμα, ήγουν άπό πατέρα, δεν τον λογαριάζει δ^ά 

συγγενή καϊ έπειδή δέν έχει τινάν συγγένεια άπό άσερνικό, τά δίδει δλα 

τής μητρός. ^ ^ , , , χ 
ί. 4ν 23. Μ. "Αν&ρωπος άφησεν παιδιά 8, άπό δυο γυναίκες" τα 4 απο τήν 

μίαν, τά 4 άπό τήν άλλην και έμοίρασαν τήν κληρονομιάν έκεινον, ύστερον 

ί άέ έπό&ανεν έναν παιδιον πώς κληρονομούν; 

1 Δ. Τά αδέλφια δπον είναι άπό μίαν μητέρα, τά μοιράζουν τά 

! καλά τον άπο&ανόντος καΐ τά άλλα είναι έζιο. 
I 24. Μ. "Αν&ρωπος άφησεν ηάππον καΐ άδέλφια. 

• Δ. Τά πάντα λαμβάνει 6 πάππος καϊ τά άδέλφιϋ. ούδέν, πλήν δ 

αύτός πάππος^ νά είναι έκ πατρος τον^. 

25. Μ. "Αν&ρωπος έχει άδελφή καΐ άλλους έδικούς άπό άσερνικόν. 

Δ. Τά έμισά λαμβάνει ή άδελφή καΐ τά έτερα έμισά τά λαμβάνουν 

ο? πλέον ζεστοί άπό άσερνικόν, 

26. Μ. Άμή έάν έχει δύο άόελφάς; 

, Δ. Ααμβάνονσι τά άΰο τρίτα καϊ τά λοιπά ώς άνω&εν εΧηαμεν. 

I 97. Μ. Άμή έάν έχει πολλά(ς) άδελφάς; 

! Δ. Πάντα τά δύο τρίτα και τά λοιπά ώς άνω&εν. 

28. Μ. "Αν&ρωπος έχει άδελφή και έξη άν7]ψιονς άπό άσερνικόν. 

Δ. Τά έμισά λαμβάνει ή άδελφή και τά έτερα ήμίση οΐ άνηψιοί, 

όσοι καί άν είναι και επειδή εις τούτην τήν μοιρασιά είναι εξη άνηψιοί, 

γίνονται μερδικά 12 καϊ λαμβάνει ή αδελφή τά 6 καΐ τά άλλα 6 δ κα&^Ις 

άνηψιός τό ένα. Και μήν εξετάζεις διά τους άνηψιονς, τόσον νά τους εχει 

άπό έναν αδελφόν ή και δύο ή καΐ τρεις, επειδή ή κληρονομιά των άνη- 

ψιών μοιράζονται είς τά πρόσωπα. 

29. Μ. Άμή άν έχει δύο άδελφαις και άνηψιούς; 

Δ. Τά δύο τρίτα οΐ άδελφαις και τό άλλο τρίτον λαμβάνουν οι 

άνηψιοί, δοοι και άν είναι. 
I 30. Μ. Άμή άν έχει πολλαΐς άδελφαις και άνηψιούς; 

^ ΓΟΟίβ : τόσα ^ Γ6θί€ : 3ϊλην αύιό? ό πάππος... ^ ΓθοΙε : των 



284 Δημητρίου Σ. Γκίνη 

Δ. Άπό δύο αδελφαΐς και άνωθεν λαμβάνουοί τά δύο τρίτα και 
τό άλλο οι άνηψιοί. 

ί. 5τ 31. Μ. ^Αμή εάν εχει θυγατέρα καί άδελφονς και άδελφαΐς; 

Δ. Τά εμισά λαμβάνει ή '&υγατέρα και τά άλλα εμιαά οι αδελφοί 

και οι άδελφαίζ τον μοιράζονται, δύο τά άσερνικά καΐ ενα τό ϋ^ηλνχό. 

32, Μ. Άμη άν εχει δύο -θυγατέρας και αδελφούς και άδελφάς ; 

Δ, Τά δύο τρίτα οί ϋ^υγατέραις και τό άλλο τρίτο τά αδέλφια μοι¬ 

ράζονται αντά, ώς άνω·&εν. 

33· Μ. ’Άνΰ-ρωπος άφησεν ηάηηον, ηγουν του τεατρός του πατέρα και 
αδέλφια" τις τον κληρονομά ; 

Δ. 'Ο πάππος, μόνον νά είναι από άαερνικόν. 

34. Μ. ^Αν&ρωπος έπό·δανεν και άφησεν θυγατέρα και μητέρα καΐ 

αδελφήν καΐ γυναίκα και άλλους κληρονόμους από άσερνικά. 

Δ. Κάμνεις καΐ Ιδω τόν λογαριασμόν έπάνω είς τά 24. Και τυχαί¬ 

νουν τής "δυγατρός 12 καΐ τής μητρός 4 καΐ τά 3 τής γυναίκας" έμειναν 

και πέντε εως τά 24 και τά λαμβάνει ή άδελφή. 

35. Μ, ΚαΙ διατί δίδεις μόνον τής άδελφής έδώ μερίδια 5 άπό τά 24, 

πού βλέπω παρ* έμπρός * τής άδελφής δίνεις τά έμιαά καΐ κάμνεις τά μερ- 

δικά πολλά καΐ γίνεται κιόλας κουραμάς και είς τούτην τήν μοιρασιά έδω- 

κες δλωνών τά σωστά τους καΐ τής άδελφής δίνεις μόνον δτι σου έπερίσ- 

σενσεν άπό τά 24; πώς πάγει Ιτοντο; 

Δ. Γροίκισε, δταν μοιράζουν δλον βηλυκά, ώσάν βλέπεις άπάνω, 

καί είναι ΰνγατέρα, μήτηρ, γυναίκα καΐ άδελφή, τήν άδελφή ^ξω καΐ λαμ¬ 

βάνει ή καθεμιά τό διατεταγμένο αύτής καί οσα μένουν, δως τά 24, τά 
λαμβάνει ή άδελφή. 

36. Μ. Αιδάακαλε, λέγονσί πώς είς ταΐς κληρονομίαΐς δέν μπορεί νά 

λείψει άσερνικό άπό τή μέση καΐ εδώ βλέπω πολλαΐς μοιρασιαΐς καΐ 

μοιράζουν ϋηλυκά, καΐ άσερνικά δέν είναι είς τήν μέσην πώς πάγει 
έτοντο; 

Δ, Τούτο είναι εστωντας καί ή κληρονομιά οπού πέρνουν τά ϋτ)- 

λνκά είναι διατεταγμένη ώσάν βλέπεις καί περνούν· καΐ πέρνουν τούταις 

τά τρίτα και εμισά και είναι ώσάν νά τών τά χρεωστας. Αια τούτο, δίνων- 

ί. 5ν τας οδσάν χρέος || δλην τήν κληρονομιάν, δέν εμεινεν νά πάρουν τά άοερ- 

νικά, οπού είναι οι καθολικοί κληρονόμοι, ώσάν οπού λαχαίνει και άπο·&άνει 

άν&ρωπος χρεωμένος και μοιράζουν τό εχει του οι χρεωφειλέταις καϊ οί 
κληρονόμοι άπομείνουν άπ* έ'ζω. 

37. Μ. Άνίσως καϊ άποϋάνει άν&ρωπος και άφήσει δύο ·&υγατέραις 

και μητέρα και γυναίκα και άδελφαίς, πώς μοιράζουν; 
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Δ. Τά δύο τρίτα, ηγουν τά 16 τών 24, λαμβάνουσιν οί -δυγατέραις 

και ή μήτηρ τό εκτον, ηγουν 4 καΐ ή γυναίκα τό όγδοον, τά ^ 3" και γίνον¬ 

ται 23· έμεινε και ένα και λαμβάνουν δσαις άδελφαίς καί αν είναι. ^Εβε- 

βαιώ·&ης απ’ ετούτη τή μοιρασιά τάχα, πώς τά περισσεύματα τών έτέρων 

ΰηλυκών λαμβάνουσι οί άδελφαίς; 

38. Μ. “Άνδρωπος άφησεν μίαν ϋ^υγατέρα και ά^ελ97άς τέσσερες. 

Δ. Τά εμισά λαμβάνει ή ϋ^υγατέρα και τά ετερα εμισά οί τέσσερες 

άδελφαίς, ή τρείς, ή δύο, ή μία, ή πολλαίς. 

39. Μ. *Αμή εάν έχει δύο ϋυγατέραις, ή πολλαίς και έχει καί άδελ¬ 

φαίς, ή μία ή πολλαίς; 

Δ, *Από δυό ϋυγατέραις καϊ άνω τούς δίνεις τά δύο τρίτα και τό 

άλλο τρίτο τό λαμβάνουν οΐ άδελφαίς, δσαις καϊ άν είναι, ή πολλαίς ή 

\ δλίγαις. 
I 40. Μ. ”Ανϋρωπος άφησεν πάηπον και μάμμην, ήγουν λαλά· 6 πάππος 

! είναι άπό τόν πατέραν του καΙ·ή μάμμη άπό τήν μητέραν του. 

Δ. Μάϋε και τούτο, δτι δταν άποϋάνει άνϋρωπος καϊ έχει μάμμη 

καϊ ή μητέρα του είναι άποϋαμένη, τό έκτο δπού άγγίζει τής μητρός, έάν 

έζη, τό λαμβάνει ή μήτηρ έκείνης, ήγουν ή μάμμη τού άποϋανόντος' διά 

τούτο είς τούτο όπού μέ έρωτας, δτι άνϋρωπος άφησεν πάπηον καί μάμ¬ 

μην, πρώτον λαμβάνει ή μάμμη έκεΐνο δλον όπού ενγαζαν τής ϋνγατρός 

ί ί. 6τ αύτής, ήγουν τό έκτον, διατί δταν είναι ή μήτηρ άποϋα\\μένη, είς τόν τόπον 

! αύτής έμπαίνει ή μάμμη" καί τό λοιπά λαμβάνει ό πάππος, 

ί 41. Μ. Άμή &ν έχει μάμμη άπό άσερνικό, ήγουν μητέρα τού πα- 

I τρός του ; 
Δ, Αυτήν ^ δέν μπαίνει εις τήν κληρονομιάν καϋόλου. 

42. Μ. Και διατί ; Αέν είναι καί ή μιά μάμμη και ή άλλη, μάλιστα 

όπου είναι και άπό άσερνικό; 

Δ. Γροίκησε ετούτο καλά : τήν κληρονομιά όπου πέρνονσι οί μητέ- 

ραις, τήν πέρνουν, ώς λέγουσιν, διά γάλα, όπου βυζαίνει τό παιδίον άπό 

τήν μητέρα καί επειδή ή μάμμη έβνζασεν τήν ϋυγατέρα αυτής και ή ϋυγά- 

τηρ τό εγγόνι καί όιά τοΰτο, δταν δεν είναι εις τό μέσον μήτηρ, τό λαβά- 

νει τό γάλα ή μάμμη. Άμή ή μάμμη άπό άσερνικόν βυζάνει τον υιόν, άμή 

δ υιός δέν βυζάνει τό εγγόνι και έοβυσε τό γάλα έως τόν υιόν καί διά τούτο 

δέν λαμβάνει ή μήτηρ τού άσερνικού άπό τό εγγόνι. 
43. Μ. ’Άνϋρωπος άφησεν τρία άδέλφια ομομήτρια καϊ μίαν άδελφή 

άπό πατέρα καί μητέρα. 

Δ. Γίνονται μοιράδια 6 και λαμβάνουσι τά τρία άδέλφια, τά ομο¬ 

μήτρια, τά 3, ήγουν χό καϋένα {ένα) και τ’ άλλα τρία ή άδελφή. 

1 Οί. 5αρΓ& §§ 25 6ί 28. 

1 ΐη3 ΙΐίΐΙίεΙ : το ® Γβοίε : αντη 
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44. Μ, ο.ν εγ^ει ενάν αδελφό ομομήτριο ααΐ δύο άδελφαϊς από 
πατέρα καί μητέρα; 

Δ, Λαμβάνει το έκτο το αόεΑ^^ί, χα'&έος όον επροεΐπα, λαμβάνοναι 
και αι δνο άδελφαϊς τα δύο τρίτα και τδ ρέστος τό λαμβάνουν οι πλέον 

ζεστοί από άσερνικδ από τό γένος τον, ήγονν μερίδια 24 και λαμβάνει τδ 
αδέλφι 4, οί άδελφαϊς 16 και τα ασερνίκα 4· γίνονται 24. 

45. Μ. ’Άνϋρωπος άφησεν τον πατέρα καϊ την μητέρα τον πατρός 
τον, ήγονν πάππον και μάμμην. 

Δ. Τα παντα λαμβάνει 6 πάηπος και ή μάμμη ονδέν, διατϊ ή 
μαμμη απο το ααερνικο δεν λαμβάνει γάλα, κα&ώς σον επροεΓπα^. 

. έν 46. Μ. Ανι9ρωπος άπό&ανεν και πάγει ή κληρονομιά εις τονς έξα- 

δέλφους- '&έλω νά ειηεΐς, εις δοα πρόσωπα είναι, μερίζεται; 

Δ. 'Όχι, όέν μοιράζεται ή κληρονομιά είς τούς άξαδέλφους είςτά 

πρόσωπα, δσον μοιράζεται είς τονς άνηψιούς· μόνον όσοι άξαδέλψοι είναι 

άηδ Ι’ναν πατέρα λαμβάνονσι ένα μερδικόν ύετέον, νά είποΰμεν, ένας 

Μρωπος άπό^ανεν καΐ έχει δύο ή τρεΐς άξαδέλφους, παιδιά ένός τον ^ειον 

καϊ έχει και έτερον άξάδελφον άπό έτερον ^ειόν αύτον’ τα έμισά λαμβάνει 

ό ένας άξάδελφος καΐ τ άλλα έμισά οΐ τρεΓς άξαδέλφοι’ ^8στε ή κληοονο^ 

μιά των άξαδέλφων δέν μερίζεται είς τά πρόσωπα- μόνον δσοι είναι γεν¬ 

νημένοι άηδ ένα πατέρα λαμβάνουν ένα μερδικόν. 

47. Μ. *Αμή έάν έχει ό άπο&ανών άδελφδ ή άδελψή άπό μιάν μητέρα 

καϊ έχει καϊ άξαδέλφους, τό έκτον λαμβάνει 6 άδελφός και ή αδελφή καϊ 
τά άλλα μοιράζουν καϋ'ώς μου είπες άνωϋεν; 

Δ. Βέβαια, κα&ώς σου έπροεΐπα, τό έκτον λαμβάνουν χά άδέλφια, 

τόσον άσερνικά, οσον καϊ θηλυκά καϊ τά λοιπά μοιράζουν οί άξαδέλφοι καϊ 
γίνεται η μοιρασις ο.χι είς τα πρόσωπα, άμή είς τούς πατέρας όπού 
νή'&ησαν. 

48. Μ. Γυναίκα άπόϋανεν και άφησεν άνδρα και μητέρα καϊ αδελφή. 

Δ. Λαμβάνει ο άνόρσς τό έμισά, ή μήτηρ τό έκτο και ή άδελψή 
τα λοιπά. 

49. Μ. Γυναίκα αποδανεν και δεν εχει άλλον κληρονόμον, μόνον άνδρα 
και μητέρα. 

Δ. Τά έμισά 6 άνήρ καϊ τό έμισά ή μήτηρ. 

50. Μ. Γυναίκα άφησεν άνδρα και μητέρα και αδελφή άπό μιάν μητέρα 
και αδελφή άπό πατέρα και μητέρα. 

Ίχ Δ. ΓΙαλιν καμνεις τα 24 και λαμβάνουν 6 άνήρ τά μισά, ήγονν τά 

12, ή μητηρ το έκτο, 4, η αδελφή η δμομήτριος τό έκτον, 4' μένουοι και 
άλλα 4 καϊ τη λαμβάνει 6 άδελφός ώς κληρονόμος. 

^ Οί. 51ΐρΓ& § 42. 
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51. Μ. 'Άνΰ^ρωπος άφησεν άνηψιούς και Όεΐον, δλονς άπό άσερνικόν. 

Τις τον κληρονομά; 

Δ. κληρονομιά πού πάγει είς τούς πλαγίους έργ^εται είς τούς 
κατιόντας- λοιπόν οί άνηψιοί κληρονομανε. 

52. Μ. Γυναίκα έπόϋανεν καϊ άφησεν άνδρα και μητέρα και άδέλφια 4 

άπό μίαν μητέρα. 

Δ. Τά έμισά λαμβάνει δ άνήρ, τό έκτο ή μήτηρ- τά λοιπά τό αόέ,^.- 

φια, μοιράζοντας αυτά ϊσια, τόσον τό ασερί’ίκό, ώσόν καί τό ·&η?.νκόν. 

53. Μ, ’Άνϋ^ρωπος άφησεν αδελφήν άπό μίαν μητέρα και έγγόνη, τής 
■&υγατρός τον θυγατέρα. 

Δ. Τό έκτο ή άδελφή και τά λοιπά ή έγγόνη. 

54. Μ. Αν&ρωπος άπό·&ανεν καϊ άφησεν άνήψια άσερνικά, τού αδελ¬ 

φόν τον παιδιά, μ’ δλα τούτα άδέλφια άπό μιάν μητέρα, άφησεν καϊ άνήψια 

θηλυκά, παιδιά τής άδελφής του, μέ τούτο δλον άδελψοϊ^ άπό ένα πατέρα- 

ποιά άνήψια τον κληρονομούν; 

Δ. Είξενρε τούτο, δτι είς τόν τούρκικον νόμον τό άδέλφια όπού 

είναι άπό μίαν μητέρα, αύτά και μόνον έγουοι έδικοσύνην, άμή δαόι κατε- 

βαίνονοι άπό αυτά δεν τά λογαριάζουν πλέον διά έδικούς, μόνον τήν κλη¬ 

ρονομιάν γνρέβγονν έδικούς δπού είναι άπό σπέρμα, ήγονν άπό πατέρα. 

Λοιπόν είς τούτο όπού μέ όρωτας, ό’τί ό άποϋανών έχει άνήψια, τού άδελ- 

φού τον παιδιά, άμή άδελψοϊ^ άπό μιά μητέρα, έκεΧνα τό άδέλφια μήν 

μετράς πλέον διά έδικούς, μόνον ώσάν ξένους καϊ γνρεύωντας νά δώσεις 

τήν κληρονομιάν καϊ γνρεύωντας άπό πατέρα έδικούς, καϊ μήν ε;^ωντας, 

τήν δίδει(ς) είς τά ΰ·ηλνκά, δπού κατεβαίνουν άπό πατέρα καϊ διά τούτο είς 

τήν άνωθεν κληρονομιάν κληρονομούν τ* άνήψια, τής άδελφής τά παιδιά. 

ί. 7ν 55. Μ, *.ί4»'ίσως καϊ τινάς άποϋάνει καϊ δεν εύρίσκεται άπό άσερνικόν 

κληρονόμος καί πάγει ή κληρονομιά είς πρόσωπα ΰηλνκά και εχει κληρονό¬ 

μους γυναίκες νό τόν κληρονομήσουν, οί δποίαις κατεβαίνουν άλλαις άπό 

άσερνικά και άλλαις άπό ϋ-ηλνκά, ποιαϊς κληρονομούν ; 

Δ. Οι πλέον ζεσταις είς τήν έδικοσύνην, τόσον νά είναι άπό 

άσερνικά, δσον καϊ από ·άηλνκά. 

56. Μ. *Λμή άνίσως καϊ τινάς άπο-δάνει καί άφήνει δύο άνηψιές, ή 

μιά είναι -&υγατέρα τού αδελφού τον και ή άλλη τής άδελφής τον, δπού 

είναι μίαν εδικοσύνη τής κΑ?7ροί'ο,αίας; 

Δ, "Εστωντας δπού είναι και οί δνό γυναίκες, λαβάνει κάϋε μία 
τά έμισά. 

57. Μ, ^Ανϋρωπος άπό-άανεν και εχει μητέρα, από ^ πάππον τον 
πατέρα τον πατέρα καϊ άδελφούς και αδελφός. 

1 ΐηκ 1ΐ&ΐ3β1; : αδελφή 2 ιη3 1ι&1)6ί : άδελ,φή ^ Γ6θΐ6 : πάππον, άπό 
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Δ. Γίνονται τά καλά του άπο'&ανόντος μερίδια τρία και λαμβάνει 

ο πάππος τά δύο καΐ ή μήτηρ τδ ενα καΐ τά αδέλφια ούδέν. 

58. Μ, ’Άνΰρωπος άπόΰ·ανεν και εχει μητέρα και ·&ειαϊς, τού ηατρος 

άδελφαΐζ. 

Δ. μήτηρ κληρονομά και δχι άλλος. 

59. Μ. ’Άν&ρωτιος άπό·&ανεν και εχει άνηψιάν, τού αδελφού τον παι- 

δίον ϋηλνκόν, μέ δλα τούτα 6 αδελφός αυτού είναι από ενα πατέρα" καί 

δυο άνηψιούς, παιδιά τού αδελφού του, μ* ολον τούτο αδελφός από μιαν 

μητέρα" τις κληρονομά ; 

Δ. Γίνονται μερίδια 8 καί τό παιδίον τό δμοπάτριον, ηγουν ή 
ανη-ψιά, λαμβάνει τά 6 και οΐ άνηψιοϊ τά δυό, ο κα'&είς τό ενα. 

60. Μ. ^Άνΰ-ρωπος επόύανεν καΐ αφηαεν ενα παιδίον ΰ'ηλνκόν καΐ 

εχει και άδελφόν και αδελφήν άηό δνα πατέρα καΐ εχει και Αδελφόν καΐ 

αδελφήν άπό μίαν μητέρα. 

ί. 8γ δ. *Η ·&νγατέρα λαμβάνει τό έμιαά και τά δτερα ήμίοη λαμβάνον- 

οιν ό άδελφός καΐ ή άδελφή όπου είναι άπό δνα πατέρα καΐ τά όμομήτρια 
ούδέν, 

61. Μ» ’Άνάρωπος άπό'&ανεν καΐ δχει άδελφόν και μητέρα. 

Δ, Μοιράζουσι είς τρία καί λαμβάνει ή ίιήτηρ τό δνα καί ό άδελ~ 

φός τά δύο. 

62. Μ. Γυναίκα έπόϋ'ανεν καί άφησεν ανδρα καί ·&ειόν καί μίαν 
άδελ.φή τής μητρός αΰτής. 

Δ. Τά εμισά λαμβάνει ό άνήρ καί τ’ άλλα έμιαά δ ΰ^ειός καί ή 

&εία, μερίζοντας αύτά : δυό ό ΰ-ειός καί ^να ή ΰ'ειά. 

63-69 = §§ 1-7. 

ί. 8ν 70. Μ. ’^Αλλη .γυναίκα άφησεν πατέρα καί μητέρα καί παιδιά και 
άνδρα. 

Δ. *0 άνδρας τό 4, οι γονείς τό 3, τα λοιπά παιδιά άπό ενα- 

71-79 =:§§ 8-16. 

ί. 9ν 80. Μ. ’'Λν'3ρθ)πος («αν) άηοϋ'άνει καί εχει εναν άδελφόν άπό μητέρα 

οπού τον εοπειρεν άλλος άνδρας καί άλλα άδέλφια δεν εχει" έτούτα είναι 

από πατέρα καί μητέρα" πώς μοιράζονται τά καλά του ζεστοί άπό άσερνικό ; 

Δ, Ό άδελφός λαμβάνει τό έκτο καί τα λοιπά τό πέρνουν οι ζε¬ 

στοί άπό άσερνικό. 

ί. ΙΟτ 81. Μ. *Αμή άν εχει άδέλφια πολλά άπό μίαν μητέρα καί αδέλφια 

άπό πατέρα καί μητέρα καί εχει ϋυγατέρα, πώς μοιράζουν; 

Δ. Ξεύρε τούτο, δτι όταν εχει ϋ·υγατέρα, ό άποϋαμένος, είναι 

εζ(ο τ’ άδέλφια οπού είναι άπό μίαν μητέρα" καί λαμβάνει ή ϋ-νγατέρα τα 

εμισά καί τά άλλα εμισά τά πέρνουοι τά άδέλφια οπού είναι άπό πατέρα 

καί μητέρα. 

9 -12 · 1957 
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82. Μ. Χήρας γυναίκας έπό3ανεν ενα παιδί μοναχό, δπού είχεν καί 

εχει εδικονς άπό άσερνικό" τό παιδί έπό'&ανεν" πώς μοιράζονται τό καλά 

τού αυτού παιδιού 
Δ, "Η μητέρα λαμβάνει τό τρίτο καί τό δύο τρίτα οι κληρονόμοι 

άπό άσερνικό" ζεύρε ακόμη καί ετούτο, δτι όταν αποκάνει άνϋριοπος καί 

εχει εναν κληρονόμον, μόνον άπό άσερνικό, καλά ή μητέρα λαμβάνει τό 

τρίτον, άμή ώντας εχει κληρονόμον περισσότερον άπό ενα, ή μήτηρ λαμβά' 

νει μόνον τό έκτο. 

83. Μ. Χήρα γυναίκα είχεν παιδίον καί επό3ανεν καί δεν εύρέΰη 

άλλος κληρονόμος τον παιδιού, μόνον ή μάννα τον καί ένας άδελφός τού 

ί κιουρον τον, δ οποίος άδελφός τού κιουρούν τον ήτον άπό μίαν μητέρα, 

άμή έσπάρ'β'ησαν άπό δυό κιονρονδαις’ πώς μοιράζονται ; 

Δ. *ΌΑα τό πέρνει ή μάννα καί δ 'β'ειός τίποτις, διατί πρέπει να 

εΐξεύρεις, δτι ή έδικοσύνη εκείνη δπού είναι άπό μιαν μητέρα, όεν έμπαί- 

νει είς σέ κληρονομιά, μόνον είς τά άδέλφια καί των δίδει, κα'&ώς έπροεί- 

πα, ενα Ικτο μόνον, έπειτα δέν τους λογαριάζει πλέον τούς κάτω όντας ^ 

ήγονν άνηψιούς καί άλλους, δπού κατεβαίνουν άπό αύτής, άμή ώσάν ζένονς 

καί διά τούτο είς τήν άνωθεν κληρονομιά δέν πέρνει δ ^είος, δτι δέν είναι 

άδελφός. 

84. Μ. ’Άν^&ρωηος έπό·&ανεν καί άφησεν άδέλφια άπό μάννα καί άπό 

κύρη καί άλλα άδέλφια άπό κύρη. 

Δ, Τά άδέλφια άπό πατέρα καί μητέρα κληρονομούν καί οΐ άλ¬ 

λοι εξω. 

85. Μ. ’Άν^ρωηος άφησεν μίαν -δυγατέρα μόνον. 

Δ, ^ν^’ατερα λαμβάνει τό έμισά μόνον καί τό άλλα εμισά οι 

πλέον ζεστοί άπό άσερνικόν. 

86. Μ, Άμή άν εχει δυό '&υγατέραις; 

Δ. Οι δνό '&υγατέραις πέρνουν τό δύο τρίτα καί τό άλλο τρίτον οι 

άλλοι πλέον ζεστοί άπό άσερνικόν. 

ί, ΙΟν 87. Μ, Άμή αν έχει πολλαίς ·&νγατέραις; 

Δ. ’^πό δύο καί απάνω ώσάν είναι, λαμβάνουν τό δύο τρίτα καί 

τό άλλο ώς άνω&εν. 

88.91=^§§ 25-28. 

92-95-=§§ 40-43. 

96-97 = §§ 33-34. 

ί 98 = §38. 

I ί. 11γ 99. Μ. Αν&ρωπος (εάν) άπο&άνει καί έχει πατέρα καί άδέλφια δυό 

! άπό μίαν μητέρα" πώς μοιράζουν; 

I 

I 

ί 
1 

1 ΓΟΟίε ; αντον τοϋ ηαιδίον ; ^ Γδοίδ : κατωντας 
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Δ, Δεΰρε τοντο, δτι εκεΐ δττον είναι πατέρας του άπο'&ανόντος είς 

το μέοον, άλλος κληρονόμος (ίέμ είναι, μόνον αν εχει μάννα η μητέρα, 

πατέρα διατεταγμένον, όπου τους έγγίζει, ώς ■ προείπαμεν, τά δέ λοιπά δ 

ί. 11ν πατήρ" όπου είναι τής μάννας τό || εκτον και τής γυναίκας τό δγόοον. 

100-101 = §§ 48-49. 

102. Μ. Γυναίκα επό^ανεν και εχει άνδραν, μητέρα και αδέλφια, άσερ- 

νικά και ϋ^ηλυκά. 

Δ. Πέρνει ό ανδρας τά έμιοά, ή μάννα τό έκτο και τά άλλα τα 
μοιράζουν, δύο τό άσερνικό, ενα τό ·&ηλυκό. 

103. Μ. Γυναίκα επό'&ανεν και άχει άνδρα καΐ μητέρα και αδέλφια από 
μιαν μητέρα και αδελφή από πατέρα καΐ μητέρα. 

Δ. Κάμνουαι τό ϊχει του μερδικά 24 και πέρνει ό άνδρας τά έμιοά, 

ήγονν τά 12 και ή μάννα τό έκτον, ήγονν 4 και ή άδελφή τό εκτον, ήγονν 

4' έμειναν άλλα 4 καΐ τά πέρνει ό άδελφός ώς κληρονόμος. 

104 = §51. 

105. Μ. Γυναίκα έπό·&ανεν καΐ άφησεν άνδρα καΐ άδέλφια 4, άπό μίαν 
μάννα. 

Δ. Τά έμιοά 6 άνδρας, τά άλλα έμιοά τά άδέλφια, ϊοια δλα, τόοον 
άσερνικά, ώσάν καΐ '&ηλυκά. 

106-107 = §§ 52-53. 

108 = § 84. 

109 = § 54. 

110 = § 46. 

111 =§57. 

ί. 12γ 112. Μ. ’Άν&ρωπος άφήκεν γυναίκα, πατέρα καί μητέρα καΐ αδελ¬ 

φόν άπό μίαν μητέρα. 

ί. 12ν Δ. Πέρνει ή γυναίκα τέταρτο, ή μητέρα τό έκτο, τά έπίλοιπα 6 

ό πατήρ' 6 άδελφός εξιο. 

113. Μ. Γυναίκα έπόΰ'ανεν καΐ άφήκεν δυο ϋ·υγατέραις και πατέρα. 

Δ. Γίνονται μερδικά 5 κα'ι λαμβάνει τό 4 οι δυό '&υγατέραις και 
τό ένα δ πατέρας. 

114. Μ. Άνίσως και άπο'&άνει τινάς καΐ δεν εϋρίσκεται κληρονόμος 

άπό άοερνικόν και πάγει ή κληρονομιά είς αέ ϋηλνκά καΐ έχει ϋηλυκόν 

όπου κατεβαίνει άπό άοερνικόν και έχει '&ηλνκό δπού κατεβαίνει άπό ϋ·η- 

λνκά, πώς κληρονομονσι; 

Δ. Τά πλέον ζεστά, τόσον άπό τό άσερνικό, ώσάν και άπό τό 
'&ηλυκόν. 

115 = § 56. 

116. Μ. ’Άν&ρωπος {εάν) άποϋάνει καΐ εχει ή μητέρα, ή άδελφή και 
έχει και άλλους εδικοϋς άπό έληλυκόν. 

Ή 

•Ανέκδοτον Ιγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τό όθωμ. Δίκαιον 291 

Δ. *Εάν έχει μητέρα, τά πέρνει δλα" τό δμοιον, εάν έχει καΐ 

άδελφή και οι άλλοι άπέξω. Ακόμη ξεύρε και τούτο, δτι δταν Μλει νά 

κάμει άν&ρωπος δια'&ήκην, έμπορεί νά άφήοει ψυχικόν τού κληρονό¬ 

μου, μήτε έμπορεί νά άφήοει άλλο περισσότερον άπό τό έγ^ει του, μόνον τό 

τρίτον, τά δέ λοιπά απομένουν των κληρονόμων. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

άπόξενοζ 22 
άρωΐώ 6, 11, 54 

άοερνικόν 1 ραδβϊΐη 
γάλα 2, 4, 42, 45 

ίδικός 25, 54, 116 

έδίχοαννη 54, 55, 56, 83 

έμωά 6 βΐ ρ&88ίπΐ 
εχει (τό) 19, 36, 103, 116 

ζεοτός 11 θί ρ&δκίηΐ 
κάτω δντεζ (=χατιόντες) 83 

κιονρος 83 

κονραμας 35 

κύρης 84 
λαλά 40 

ρέστος ( τό ) 44 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΓΚΙΝΗΣ 
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Ο ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΑΡΤΑΠΑΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΟΥ 

(Γλωσσικόν, φιλολογικόν και '&ρησκειολογικόν υπόμνημα 
εις κείμενα τής ελληνιστικής γραμματείας). 

πατρίδα μιν την οικουμένην αροοέιαξεν 

(δΟ· "Αλέξανδρος) ήγεϊσ&αι πάντας, ...ουγγενεΐς 

δε τους άγαϋονς, άλΙοφύΧονς δέ τούς πονηρούς >. 

(Πλουτ. περί τής Άλε|. χυχ. ή αρετής I δ Ι=ήθ’. ρ. 3291>]). 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ύπό τούς «Ιλληνιστικούς χρόνους » νοοΰμεν τήν νέαν εκείνην Ιποχήν, 

ητις προέκυψε μετά τήν ύπό του Μεγιίλου "Αλεξάνδρου γενομενην κατάλυαιν 

τού περσικού κράτους. Τό ύπό του μεγάλου υίου τού Φιλίππου δημιουργη* 

ΰέν παγκόσμιον κράτος άναντιρρήτως διεσπάσθη πολιτικως και διελΰ^η, 

άφ* ής στιγμής 6 νεαρός βασιλεύς μόλις 33 ετών τφ 323 κατόπιν προσβολής 

ύπό ύψηλού καΐ επιμόνου πυρετού Ικίχισε τούς οφθαλμούς αύτοΰ διά παντός 

Ιν Βαβυλώνι· Ιν τοΰτοις ή ΐδέα, τό κράτος τούτο έθεμελιούτο, ή πρό- 

θεσις και ή διακαής Ιφεσις δημιουργίας ενιαίου τίνος και πανανθρώπου πο¬ 

λιτισμού μεθ’ Ιλληνικού χαρακτήρος, ύφ’ ής βαθέως καΐ εκτενώς συνείχεχο ό 

Αλέξανδρος καθ’ άπαν τό βραχύ διάστημα τού βίου αυτού, ύφίστατο περαι¬ 

τέρω Ιναργώς Ιν τοΐς μικροϊς εκείνοις βασιΡνείοις, είς ά διεσπάσθη τό κράτος 

τούτο μετά τον θάνατον τού μεγάλου αυτού δημιουργού* ή ιδέα αΰτη εζη 

περαιτέρω εναργής καΐ φέρελπις ύπό τούς Πτολεμαίους τής Αίγυπτου, ύπό 

τους Σελευκίδας τής Συρίας καί των χωρών τού Εΰφράτου, ύπό τούς’Αττα- 

λίδας τής Περγάμου και τής Μικράς "Ασίας και ύπό τούς "Αντιγονίδας 

τέλος τής Βαλκανικής Χερσονήσου. ΟύχΙ άπίθανον είναι, δτι ό "Αλέξανδρος 

είχεν εν νφ τήν χείρωσιν και υποταγήν και τών χωρών ετι τής δυτικής Με¬ 

σογείου Θαλάσσης, τό μεγαλεπήβολον δμως εργον τούτο παρέμεινεν άνεκ- 

τέλεστον λόγφ τού προώρου θανάτου αυτού* άντί τού Αλεξάνδρου άνέλαβε 

τήν εκτελεσιν τού έργου τούτου ή Ρώμη, επραξεν δμως αύτη τούτο άντί τού 

τιμήματος τής αναπόφευκτου περιαγωγής εαυτής εις τήν θέσιν επαρχίας τινός 
τού « Ελληνισμού ». 

Ούχί άσκόπως καΐ ΙπΙ ματαίφ ήγαγεν ό "Αλέξανδρος νικηφόρος τά δπλα 

αυτού μέχρι τού Ιαξάρτου και τού "Ινδού. Διά τών καταχτήσεων αυτού άπέ- 

β?ι8πεν ό μέγας άνήρ ούχΙ είς στιγμιαία καΐ πρόσκαιρα αποτελέσματα ά?ωγου 

τινός βίας και ακαθορίστου ορμής, άλλ’ εις τήν Ιπιτέλεσιν πο?νλφ μάλλον καΐ 

άπεργασίαν σκοπών και σχεδίων εύρυτάτου τυπου εν περιοχή τινι θεμελιώ¬ 

δους άναμορφώσεως τού κοινωνικού, τού πολιτικού καΐ τού ηθικού τέλος 

βίου τών ανθρώπων. Τούτο μαρτυρεί ή ίδρυσις κυρίως πολυαρίθμων πόλεων 

φερουσών τό ό'νομα αυτού, ών ή περιφημοτέρα και άξιολογωτερα μεγαλο- 

πρεπώς έξετείνετο εν τφ Δέλτα τού Νείλου* πάσαι αί πόλεις αύται εγένοντο 

πολυλάλητα καΐ ένδοξα κέντρα ελληνικού πολιτισμού, κέντρα σταθερας κυριαρ¬ 

χίας καΐ γονίμου δράσεως τού ελληνικού πνεύματος. Ό σπόρος, δν δ "Αλέ¬ 

ξανδρος εσπειρε, παρέσχε πλουσίους καρπούς. Οί ?>.ογισμοι και τά σχέδια 

τού ΰπερόχου Μακεδόνος περί άρσεως τών μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων 

υφισταμένων διαφορών διά τής κοινωνικής, πολιτικής καΐ ηθικής άναχω- 

νεύσεως τών λαών τής "Ανατολής καΐ τής Δύσεως επέδιδε προοδευτικώς 

κατά τούς τφ θανάτιρ αύτοΰ Ιπακολουθήσαντας αΙώνας. "Εντεύθεν αυτονόη¬ 

τον είναι, δτι οί μεταγενέστεροι εθεώρουν Ιν τφ προσώπφ τού "Αλεξάνδρου 

μετ* εύλαβείας και θαυμασμού ούχι τόν σκληρόν καταχτητήν τής φθοράς 

και τής άνατροπής, άλλά τόν είρηνοποιόν πολλφ μάλλον διαλλακτήν, δστις 

πατρίδα μέν τήν οικουμένην ενόμιζε, συγγενείς δέ τούς άγαθούς, άλλοφύ* 

λους δέ τούς πονηρούς. Τά στενά δρια τών άρχαίων πόλεων καΐ πολιτειών 

τής κεντρικής Ελλάδος κατελύοντο βαθμηδόν καΐ Ιχώρουν προοδευτικώς τε 

κα'ι σταθερώς είς τήν μεγαλογνώμονα περίληψιν και συναγωγήν Ιν ενί κρά· 

τει πάσης τής οικουμένης, τής γής άπάσης μετά πάντων τών λαών αύτής. 

"Εν τούτοις, ως παλαιότερον α! πόλεις τής κεντρικής Ελλάδος, ούτω και 

νΰν τά Ιλληνιστικά κράτη συχνάκις διεξήγον εναντίον άλλήλων μακρούς και 

Ιπιμόνους πο?^εμους, συνεκράτει δμως ταύτα, ώς ποτέ καΐ Ικείνας, εν τινι 

σφαίρφ ιδεώδους ενώσεως καΐ συνοχής ή ύπερφυής πνοή τού ελληνικού πολι¬ 

τισμού και ή εΰχαρις δεσποτεία τού αιωνίου και αθανάτου ελληνικού πνεύ¬ 

ματος μετά τής οίκουμενικής αύτοΰ χροιάς και υφής. Διά τής αποβολής τού 

εθνικού αύτοΰ χαρακτήρος έχώρησεν δ ελληνισμός τήν δδόν τής παγκοσμίου 

πνευματικής κυριαρχίας* τήν θέσιν τού συστήματος τών πολιτειών κατέλαβε 

νΰν τό παγκόσμιον κράτος τής οικουμένης και τήν θέσιν τού πολίτου δ 

κοσμοπολίτης. 

Ή περίληψις αΰτη πάντων τών λαών τής γής έν τφ οικουμενικφ κρα¬ 

τεί τής Ρώμης, ώς τούτο ήρξατο διαμορφούμενον από τών μέσων κυρίως 

τού δευτέρου π.Χ. αΙώνος, εξ επόψεως φυ?ιετικής θεωρουμένη θά ήδύνατο, 

όπως προσδιορισθή διά τού χαρακτήρος άτάκτου τινός κινήσεως προς δη¬ 

μιουργίαν χάους λαών διαφορωτάτων άλλήλων, εν τούτοις τοΐς άνθρώποις 

τής εποχής εκείνης ούχι ούτως ακριβώς εφαίνετο. Ύπό τήν νέαν διαμόρφω- 

σιν τής πολιτικής και κοινωνικής καταστάσεως τών λαών διέβλεπαν ούτοι 

τήν τάξιν καΐ εύρυθμίαν τού σύμπαντος κόσμου συντελεσθεΐσαν τή Ιπινεύ- 
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σει και βουλήσει του θειου. Παρά τοις άνθρώποις της εποχής εκείνης άνε- 

πτΰσσετο νέον τι αίσθημα περί κόσμου και βίου. Τό άτομον εκτατό βαθμη¬ 

δόν την ευχάριτα αϊσθησιν τοΰτο μέν της λυτρώσεως από των πνικτικών 

δεσμών της πόλεως, τοΰτο δέ τής ομαλής και σταθεράς περιαγωγής εις την 

εΰδαίμονα κατάστασιν τής αΰταρκείας, έν ή εφαίνετο αΰτφ ευρέως διανοιγο- 

μένη ή οδός τής άπολΰτου ανεξαρτησίας καΐ τής ελευθέρας και απεριορίστου 

δράσεως. Ό από του εδάφους τής πατρίου γής άποσπώμενος άνθρωπος ήδύ- 

νατό, δπως την πατρίδα αυτοΰ πανταχοΰ εκεί εύρίσκη, ένθα καλώς πως 

διήγε τόν βίον αυτοΰ* εν τοΰτοις ή απώλεια τοΰ φίλτρου έναντι ώρισμένης 

πατρίδος αντικαθίστατο παρ’ αΰτφ συν τφ χρόνφ διά τοΰ αισθήματος τής 

προσωπικής περιαγωνής εις την σφαίραν τής οικουμένης μετά τοΰ αχανούς 

αυτής ρυθμοΰ τής πανανθρώπου αρμονίας και τής παγκοσμίου τάξεως. Τά 

συναισθήματα τής συγγένειας καΐ τής οικειότητας πάντων των ανθρώπων 

προς άλλήλους κατέλαβον βαθμηδόν τήν θέσιν των παγερών Ικείνων διαθέ¬ 

σεων τής άλλοτριότητος καΐ τής εχθρας* ή φιλανθρωπία πλέον ήτο ή τάς 

σχέσεις των άνθρώπων προς άλλήλους ρυθμίζουσα φυσική και ήθική δΰνα* 

μις. Ή δΰναμις αΰτη, ή έδωσαν οί Ρωμαίοι μέν τό όνομα: Ηυπίδηίΐ^δ, 

ο! "Ελληνες δέ τό περιεχόμενον, είσήρχετο διά σταθεροΰ βήματος είς τόν 

βίον των ανθρώπων καΐ άνελάμβανε φιλοστόργως τε καΐ ήπίως τήν δεσπο¬ 

τείαν αΰτοΰ. 

Φορεύς τής παγκοσμίου ίδέας τής φιλανθρωπίας ήτο δ « Ελληνισμός», 

ή γλώσσα και ή παιδεία αΰτοΰ, ή θρησκεία και ή τέχνη αύτοΰ, ή φιλοσοφία 

καΐ ή Ιπιστήμη αύτοΰ. Έν τοΰτοις δ «Ελληνισμός» ούχΙ πάντοτε δοτήρ 

ήτο των πνευματικών αύτοΰ αγαθών, άλλά καΐ δέκτης έτι ξένων πνευματι¬ 

κών προϊόντων. Έν φ οί πολυπληθείς λαοί τής Ανατολής κατηυγάζοντο έν 

μέσφ τής λαμπράς ακτινοβολίας τοΰ άνεσπέρου ελληνικού φωτός, παντοειδή 

στοιχεία τοΰ κοινωνικοΰ κυρίως και τοΰ θρησκευτικού αυτών βίου άφθόνώς 

είσέρρεον εις τόν βίον των λαών τής Δΰσεως. Τοιαΰτη τις των λαών αμοιβαία 

πνευματική και ήθική δράσις ούδαμώς θά ήτο ευχερής άνευ τής ύπάρξεως 

μέσου τινός γενικής συνεννοήσεως* τό μέσον τοΰτο άπετέλει ή παγκόσμιος 

καταστάσα ελληνική γλώσσα, ή « κοινή »* ή γλώσσα αύτη άπετέλει μέσον 

σαφούς συνεννοήσεως πάντων τών ανθρώπων από των Γαδείρων καΐ τής 

Μασσαλίας εν τή Δύσει μέχρι τής Δαμασκού και τής Βαβυλώνος εν τή Ανα¬ 

τολή. Έν ταϊς αύλαϊς Ινδών ηγεμόνων έδιδάσκοντο ελληνικοί τραγφδίαι, 

χάριν δέ τών Ιουδαίων τής Αλεξάνδρειάς, οϊτινες άπέμαθον πλέον τήν 

γλώσσαν αυτών και ελληνιστί μόνον διελέγοντο, μετεφράζοντο υπό τών Έβδο- 

μήκοντα εις τήν ελληνικήν τά ιερά αυτών βιβλία. Τά βιβλία τής Καινής Δια¬ 

θήκης ελληνιστί τό πρώτον Ιγράφησαν. Διά τής βοήθειας τής « κοίλ-ής » άκό- 

πως κατενόει τις τούς "Ελληνας ποιητάς καί συγγραφείς έν γένει καί πλου- 

σίως άνελάμβανε τόν ελληνικόν πολιτισμόν καί τήν ελληνικήν παιδείαν. 
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Καθ’ ά δ Ισοκράτης ?^γει', ή πόλις τών Αθηνών τοσοΰτον άπέλιπε τούς 

άλΪΛυς ανθρώπους έν άναφορφ προς τά πλεονεκτήματα τής φρονήσεως^καί 

τοΰ λόγου, ώστε οι μαθηται ταύτης διδάσκαλοι τών άλλων εγένοντο,^τό δέ 

ονομα τών Ελλήνων έδήλου πλέον ούχΙ τό γένος, άλλά τήν διάνοιαν* "Ελλη¬ 

νες εκαλούντο οί μετέχοντες ούχί τής κοινής αυτών φΰσεως, άλλά τής παιδεΰ- 

σεως αύτών. Ή ελληνική τέχνη έξετείνετο νΰν άνά σΰμπαντα τόν κόσμον, 

περί ού μεγαλοφώνως μαρτυροΰσιν έτι καί νΰν τήςΠαλμΰρας καΐ τής Περσε- 

πόλεως τά ερείπια. Ελληνικόν χαρακτήρα εχει πάσα ή ρωμαϊκή τέχνη. Τούς 

θεούς τών Ελλήνων προσεκΰνουν εύλαβώς καί αυτοί έτι οί κάτοικοι τών Βάκ¬ 

τρων και τών χωρών τοΰ Καυκάσου. Παραλλήλως άνέλαβεν ή ελληνική θρη^- 

σκεια έκ τής θρησκείας τών Αιγυπτίων καί τών λαών τής Ασίας παντοειδή 

στοιχεία τελετουργικοΰ και λατρευτικού χαρακτήρας καί προέκυψεν ούτως ο 

θρησκευτικός εκείνος συγκρητισμός, Ιξ ού άνεπτΰχθη ή γνώμη, οτι^ οί θεοί 

πανταχοΰ οί αυτοί είναι, μόνον δέ κατά τά ονόματα διαφέρουσιν άλλήλων, και 

δτι θεμέλιον παντός πολιτισμού άποτελεΐ επί τέλους ή τιμή καί ή λατρεία μιας 

καί τής αύτής άθανάτου ουσίας, ήτις διέπει καί κυβερνά τόν σΰμπαντα κόσμον. 

Τόν Ιδιορρυθμότερον σύνδεσμον τής Ιλληνικής θρησκείας μετά τών διαφό¬ 

ρων θρησκειών τής Ανατολής άπειργάζετο ή λατρεία τοΰ Σαραπιδος κυρίως 
εν ΑΙγΰπτφ άποτελοΰσα ένσυνείδητον πολιτικόν δημιούργημα^ Πτολεμαίου 

τοΰ Α', δστις έπεδιωκε διά τοΰτου ΐσην ΐκανοποίησιν Ελλήνων τε καί 

Αιγυπτίων καί όμαλήν μεταξύ αύτών προαγωγήν σχέσεων έγκαρδιότητος καί 

φιλίας. Τό άξιολογώτερον καί άξιομνημονευτότερον φαινόμενον τής Ιλληνι- 

στικής θρησκείας άπετέλει ή λατρεία τών ήγεμόνων. Έν Έλλάδι άναντιρρή- 

τως ύφίσταντο στοιχεία δμοιογενοΰς τίνος λατρείας, Ιδίςι Ιν τή περιοχή τής 

εύκολου καί εκτενούς προαγωγής πολλών έξεχόντων προσώπων είς τήν σφαί¬ 

ραν τών ήρώων,έν τοΰτοις δμως ούδεμία άμφιβολία ύφίσταται, δη ή λατρεία 

τών ήγεμόνων, ώς αύτη νΰν έμφανίζεται ήμϊν έν ΑΙγΰπτφ και τή Ασΐ(?, 

άποτελεΐ προϊόν τής έν Ανατολή δεσποζοΰσης θεωρήσεως τών βασιλέων ώς 

θεών. Κατά τό παράδειγμα τοΰ μεγάλου βασιλέως τών Περσών ήξιωσε καί 

αυτός δ Αλέξανδρος ύπέρ εαυτού τήν τιμήν τής προσκυνήσεως.^Η εν Ρώμη 

υφιστάμενη λατρεία τών αύτοκρατόρων άνταπεκρίνετο έκτενώς τή ελληνιστική 
λατρεία τών ήγεμόνων. Έν τή ίστορίφ τών γραμμάτων κατέχει^ ή υποθεσις 

αύτη σοβαράν σημασίαν, διότι ή ύψωσις ζώντων άνθρώπων εις τήν θέσιν 

τών θεών παρέσχεν αφορμήν εϊς τήν γένεσιν καί άνάπτυξιν παντοειδών θεω¬ 

ριών έν σχέσει προς τήν πηγήν τής θρησκείας. 

Ή ελληνική φιλοσοφία τών χρόνων τούτων καί ιδιαιτέρως ή στωική 

φιλοσοφία δέον, όπως θεωρηθή ώς ή βάσις καί τελείωσις άμα της οϊκουμΕ- 

νίκης ιδέας τοΰ παγκοσμίου κράτους καί τής συναδελφώσεως των λαών ή 

1 Ίσοκρ. λόγ. IV. πανηγ. 5θ, ρ. 50 κέ|. 
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φιλοσοφία των Επικούρειων εκπροσωπεί κυρίως την στροφήν τοϋ αΰτάρ- 

κους^ατόμου εκ τής περιοχής τοϋ κράτους εις την σφαίραν τής αδεσμεύτου 

και ελευΟερας αυτοτέλειας. Περαιτέρω παρατηρη,τέον επι τοϋ προκειμένου, 

ό'τι ή ήδη κατά τούς χρόνους των σοφιστών αρξαμένη διαδικασία εκείνη τής 

λυτρωσεως των επι μέρους επιστημών από των δεσμών τής φιλοσοφίας ήχθη 

νυν εις τό τέρμα αυτής. Ή επιστήμη των γραμμάτων ή ή φιλολογία, ή ιστο¬ 

ρία και ή γεωγραφία, αί μαθηματικαί και μηχανικα'ι επιστήμαι, ή αστρονο¬ 

μία και η ιατρική χωροϋσι νϋν ως αυτοτελείς επιστήμαι την Ιδίαν αυτών 

οδόν ΰφ’ ώρισμένων εκάστοτε ανθρώπων εϊδικώς τε και έπιμελώς θεραπευό- 
μεναι. 

^Έν τοϊς χρόνοις τούτοις συνέστη και ιστορικόν τι ή φιλολογικόν μάλ¬ 

λον εργον τοϋ Ιουδαίου λογιου Άρταπάνου, ού αποσπάσματα τινα μόνον 

διεσώθησαν μέχρις ήμών. Τά αποσπάσματα ταϋτα αναλύω καΐ ερμηνεύω εν 

τή παρούση εργασία γλωσσικώς, φιλολογικώς και θρησκειολογικώς ΙπΙ τή 

ελπίδι,οτι ουτω συμβάλλω τινι μέτρφ είς την μελέτην και σπουδήν περιο¬ 

χής τίνος των Ελληνικών γραμμάτων, ήτις σπουδαίαν θέσιν κατέχει Ιν τή 

κλασσική φιλολογίφ καθ’ δλου, μάλιστα δέ Ιν τή μακραίωνι καΐ άδιασπάσχφ 

ίστορίςι των γραμμάτων καΐ τοϋ πολιτισμού τής αίωνίας Ελλάδος. 

I. 

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΡΤΑΠΑΝΟΥ 

Μόνον άποσπάσματά ηνα έκ τοϋ Ι'ργου τοϋ Άρταπάνου διεσώθησαν 
μέχρις ημών. Παν, ά,τι εκ τοϋ έργου τοϋ Ιουδαίου τούτου λογίου έν 

σχεσει προς την ιστορίαν καΐ τον πολιτισμόν τών Ιουδαίων κατέχομεν, κεϊ- 

ται παρ Εΰσεβίφ, δστις όμως οΰχΐ άμέσως εποιήσατο χρήσιν τοϋ πρωτοτύ¬ 

που έργου αύτοϋ, άλλ’ έμμέσως μόνον, διά τής άναλήψεως δηλαδή περικο¬ 

πών τινων μόνον τούτου, άς άνεϋρεν ούτος παρ’ Άλεξάνδρφ τφ Πολυί- 

στορι^ Πλησίον του Ευσεβίου εχουσιν αί έν σχεσει προς τον βίον τοϋ Μωϋ- 

1 Εύσέβ. εΰαγγ. προπαρ. IX 18, 1 κέΙ. — 23, 1 κέ|. - 27, 1 κε|. ( = ρ. 245 χί% — 

251.252 κΙ|. δΐερίιαπυε Ι1δ44]=ΙΙ [ 1843 I 21. 31 κΐξ.-33 κέ|. ΗείπίοΗβπ = ΙΙ 
[ 1843 ] 373 κΙ|. — 390 κέ|. — 390 κεξ. — 394 κέ|. ΟδίδίοΓά = I ( 1867] 486 χέ|.— 

496 κέ|. - 498 κέ|. ΟίηάοΓίΐηδ = ΡΟ XXI [ 1857 ] 7091: κέ|. - 72δΕ κέ|.-727 
κεξ. νι§:€:ηΐ5 = ΟΪ6 ^πβοΐιίδοΐιεη οΙΐΓΐδΙΙϊοΗβη δοΙιΓίίίείεΙΙεΓ άετ εΓδίβπ άτεί 
Ι&δΓδυηάθΓΐε I [ 1954] 504 κέ|. -516 κΙ|. — 519 κέ|. Μγ38). 

Τά οικεία αποσπάσματα του έργου τοϋ Άρταπάνου εΰρίσκομεν έτι έν: ΡΗ6 

III { 1849 ) 2125 κέξ. : ΑΙεχ. ΡοΙγΙιίδΙ:. ίτ. 4. Άρταπάνου· 2195 κέξ. : £γ. ΙΟ' 2205 

κεΙ. : £γ. 14· ΡοηΙεδ δίδΐοΓίαε Γείΐ^ίοηυιη II 3 ( 1923 ) 276 κε|. Ηορίιιετ* ΡΟΓ.ΗίδΙ. 

ΠΐΑ ( 1940) 100 κ||. ; 273. ΑΙεχ. ΡοΙγΗΐβί. Ρ 19 καί τέλος παρά Ρτεα- 
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σέως υπό Κλήμεντος τοϋ Άλεξανδρέως παρεχόμεναι ήμΤν πληροφορίαι, άς 

ούτος κατά μέγα μέρος έξ Αλεξάνδρου όμοίο:ς τοϋ Πολυΐστορος καΐ εμμέ¬ 

σως ούτως εκ τοϋ έργου τοϋ Άρταπάνου άνελαβε δευτερεύουσαν αξίαν και 

άβπίΚπΙ, ΗεΙΙεηίδίίδοΒε δίαάίεη. ΑΙεχαπάετ ΡοΙγδΐδΐοΓ ιαηά άίε νοη ϊΗγπ 
βΓΗπΙίεηεη Κεδίε ίϋάίδοθεΓ υπά δππιΕΓίί&ηίδεΡεΓ 6β5ε5ίε5ΐδτνεΓ5ε. Α55&ηά1υη§, 
ΑοιηεΓίειιηβεα απά β^ηεεϋδεΗετ Τεχί. II : Ευροΐεηαοδ, άεΓ]χιά3.Ϊ8ε5βΟεδε5ίε5ΐ;5- 
3θ5Γεί5εΓ. Βτβδί&ιι 1857 ( = ^35^ε55ε^^^51; άεδ ΐηόίδεΗ - ΐΒεοΙοβίδοΗεπ δειηϊ- 
ΠΕΓδ «ΡτπηΙτβΓδοΗεΓ 8ΐΐί£ιιη^>. ΒΓεδΙπυ, επί 6εά3ε5ίιιΪ8δί3§β άβδ δίΐίίετδ, 
άεη 27. ^3,πι1ίι^ 1875), ρ. 231 : Άρταπάνου ψευδεπίγραφου περί Ιουδαίων Ιγ. Ι’ 
231 κέ|. ; £γ- 2· 232 κέξ. : £γ. 3. 

Καθ’ & έν τοϊς άνωτέρω βλέπομεν, την «Ευαγγελικήν προπαρασκευήν» τοϋ 
Ευσεβίου έξέδωκε τό πρώτον ό δΙερΗΕΠίΐδ· είς τσς σελίδας τής έκδόσεως ταύτης 
ούχΙ σπανίως παραπέμπουσιν οΐ μετέπειτα έκδόται τοϋ έργου τούτου τοϋ Ευσεβίου 
καΐ οί συγγραφείς έν γένει, όσάκις ούτοι έπάγονται τοϋτο έν τοϊς έργοις αύτών. 
Μετά τον δ1:βρ53ηηηι έξέδωκε τήν « Εύαγγελικήν προπαρασκευήν » ό νί§;εΓΐΐδ έν 
Παρισίοις τφ 1628 μετά λατινικής μεταφράσεως χαΐ πολλών σχολίων. Ή έκδοσις 
σΰτη άνενειόθη έν Κολωνίφ τφ 1688· τής δευτέρας ταύτης έκδόσεως τάς σελίδας έπά- 
γονται κυρίως οί συγγραφεϊς. Ή έκδοσις αύτη τοϋ Υί^βπ άνελήφθη άκεραία είς 
την ΡΟ, είς ήν καΐ παρέπεμψα ήδη άνωτέρω. Τήν λατινικήν μετάφρασιν τοϋ Υί^βΓί 
άνέλαβον είς τας έκδόσεις αύτών μετ’ άσημάντων παραλλαγών δ ΟΕΪδίοτά καί 6 
ΜαΙΙβηΐδ (ΡΗΟ). 'Ο ύ&οο5γ (ΡΟγ. Ηίδί.) παρέχει ήμϊν τόν σκελετόν μόνον τής 
ύπό τοϋ Εύσεβίου είς η]ν « Εύαγγελικήν προπαρασκευήν » άναληφθείσης οίκείσς 
έκθέσεως *Αλε|άνδρου τοϋ Πολυΐστορος διά τής μνείας απλώς τών δνομάτων τών 
συγγραφέων τών έργων, ών έν δψει συνεκρότησεν ούτος τήν εκθεσιν αύτοϋ, παραλεί- 
ψεως δέ τών οίκείων κειμένων. Ούτω χσΐ τοϋ Άρταπάνου μόνον τό δνομα παρέχει 
ήμϊν ό ά3ΐοο57, ούχΙ δέ καί τό κείμενον τών αποσπασμάτων αύτοϋ. Καθ’ α 6 ’ίδιος 
λέγει, έ.ά. ΙΙΙο ( 1943 ) 268, τά κείμενα τών έργων τών ύπό τοϋ Αλεξάνδρου μνη¬ 
μονευόμενων έντοϋθα Ιουδαίων καί άλλων συγγραφέων περιληφθήσονται προοδευ- 
τικώς τε καΐ κανονικώς έν τφ έκδοθησομένφ, οΰπω δ’ όμως έκδοθέντι, ΠΙΟ τόμφ 
τών Ρ Ογ· ΗίδΙ:. Σημειο:θήτω τέλος έν συναφείφ προς τά άνωτέρω, οτι ούκ όλίγαι 
παράγραφοι τών αποσπασμάτων τοϋ Άρταπάνου παραλείποντσι ύπό τοϋ Ηορ£η0Γ έν 
τφ οίκείφ εργφ αύτοϋ ή άναγράφονται ύπ’ αύτοϋ συνοπτικώς ή έν λατινική μόνον 
μεταφράσει. 

Περί Αλεξάνδρου τοϋ Πολυΐστορος πλήν τής μνημονευθείσης ήδη εργασίας 
τοϋ ΡΓβιιάβπΙθαΙ πρβλ. έτι I. Κ. & υ α 5, Οοηιιηεηί3ί;ίο άε ΑΙεχ&ηάΓί Ροΐγ- 
5ίδίθΓΪ3 νΐία πΐηιιε δεΓΪρίίδ. Ηεϊάε15εΓ&&0 1840· Ε. δεθ-^ΕΓίζ, άρθρον 
Α. νοη Μϋεί {88 ) έν : ΡΕ I 1 (1893 ) 1449 κεξ. — \ν. ν. ΟΗτΐδίδ Οε3ε5ίο5ΐ6 
άβΓ £Γίβε5ί3ε5θη ΕΐΠεΓ&ΙιΐΓ. 6. Αηίΐ., τιηίεΓ ΜΐΐτνΪΓΐ2υπ§; νοη Ο. δίΕ,ΗΗπ 
5ε&Γ5. νοη \ν. 8ε5ηιίά. II: Πιε η3ε51ίΐ333ΐδε5ε Ρεηοάε άετ ξΓΐεεΙιίδοΗεη 
ΕΐίίεΓ&ίηΓ. 1: Υοπ 3·20 ν. 05γ. 5ίδ 100 η. 05γ. ΜϋηοΗεπ 1920 (= Η&η<35υο5 
άετ Ηηδδίδο^εη ΑΙίεΓϊηαΐδ - ·ννΐ33επδε53£1. VII 2, 1 ), σ. 210, σημ. 2' 226. 245. 
271. 383, σημ. 5· 400 κέξ. —440. 496. 588. 594, σημ. 4· 2 : Υοιι 100 5Ϊ3 530 ιι. 
05γ. ( 19246) ( = αύτ. VII 2, 2), σ. 1085. 

τ Κλήμ. Άλεξ. οτρωμ. 123, 151 κές. ( = 11 [1869) 122 κεξ. ϋίηάοι'ίΐχιδ = 
ΡΟΥΠΙ (1891 I 895 κεξ. Ροϋίεηΐδ =: Όϊε ^ΓΪεοΗΐδοΕεη οϋΓίδΙΙίεΙιεη δεθΓΐίΙδίεΙ- 
ΙεΓ άετ ετδίεη άτεί ^^5^5αη(^ε^1;ε II [ 1906 ) 93 κεξ. δΙ&5Ηη ). 
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σημασίαν ατε πολύ βραχΰτεραι και συντομώτεραι ούσαι. Έν σχέσει προς 

τήν σπουδαίαν εκείνην ύπόθεσιν των θαυμάτων του Μωυσέως ό Ευσέβιος 

κυρίως παρέχει ήμΐν τήν διεξοδικωτέραν κατ* “Αρτάπανον καΐ άναλυχικωτέ- 

ραν εκθεσιν καΐ περιγραφήν, έν φ δ Κλήμης άρκεϊται επί του προκειμένου 

δλίγαις τισΐ μόνον ?ι£ξεσι συντόμου τινός, εξησθενημένης και λίαν ώχρας 

άνακοινοίσεως. 

Τρία κυρίως αποσπάσματα εκ του έργου του Άρταπάνου παρέχει ήμϊν 

δ Ευσέβιος. Έν τοϊς άποσπάσμασι τούτοις γίνεται λόγος εν τφ πρώτφ μέν 

περί του Ιωσήφ, εν τφ δευτέρφ δέ περί του Αβραάμ καΐ εν τφ τρίτφ τέ?Λς 

τφ και εκτενεστέρφ περί τού Μωυσέως. Τό εργον του Άρταπάνου, έξ ού 

τά αποσπάσματα ταΰτα προέρχονται, έφερε κατά πάσαν πιθανότητα τον 

τίτλον: «Περί Ιουδαίων», δστις παρέχεται ήμϊν παρ’ Εύσεβίφ έν τε τφ 

δευτέρφ και τρίτφ άποσπάσματι και παρά Κλήμεντι' εν τφ πρώτφ άποσπά- 

σματι παρ’ Εύσεβίφ άναγράφεται ώς τίτλος του έργου τούτου δδε: « Ιου¬ 

δαϊκά ». 

Έν τφ έργφ τούτφ τού Άρταπάνου άναχωνεύεται βιβλική παράδοσις 

μετά φιλολογικών και θρησκειολογικών εικόνων καΐ παραστάσεων αίγυπτια- 

κοΰ καΐ Ελληνιστικού χαρακτήρας ύπό τήν φιλόδοξον τάσιν καΐ σπουδήν άνα- 

δείξεως Ιουδαίων πατριάρχων ώ; των κατ’ Εξοχήν δημιουργών τού αίγυ* 

πτιακου πολιτισμού. 

Π. 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Έν σχέσει προς τό αληθές πρόσωπον τού συγγραφέως τού έν λόγφ 

έργου τού Άρταπάνου : « Περί Ιουδαίων » πολύς μέχρι τούδε έγένετο λόγος 

έκ μέρους φιλολόγων, θρησκειολόγων και ιστορικών" τά συναχθέντα πορί¬ 

σματα έν τούτοις τόσον διάφορα άλλήλων είναι καΐ διά τών παντοειδών 

αυτών ασυμφωνιών τόσον περίπλοκον και δυσχερές κατέστησαν το οίκεϊον 

πρόβλημα, ώστε προ πολλοΰ ήδη επιφανής φιλόλογος, δ δαεοπιίΐιΐ, νά δμο- 

λογήση δτι δυσχερής είναι αύτφ ή έ'κφρασις έπΙ τού προκειμένου οριστι¬ 

κής τίνος και άναμφι?.έκτου γνώμης καΐ κρίσεως. 'Ως συγγραφέα τού έργου 

θεωρούσιν ά'λλοι μέν 'Έλ?ιηνά τινα ειδωλολάτρην, ά'λλοι δέ Αιγύπτιόν τινα 

ιερέα ή Πέρσην κρυπτομένους ύπό τό ψευδές δήθεν δνομα τούτο τού « Άρτα- 

* Ργ. 3π86πιΐ1ι1, ΟεδοΙιίοΙιίε άετ βΓΪεο1ιΐδοΙΐ6η ΡΐΙίεΓ&ίυΓ ίπ άβτ ΑΙθ- 

χίΐηάηηεΓζεΐϋ. II, Ι,βίρζί^ 1892, σ. 647, σημ. 0. 
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πάνου » και άλλοι τέλος Ιουδαίον τινα καλούμενον πράγματι Άρτάπανον 

και ζώντα εν ΑΙγύπτφ^. 

*· Έν σχέσει προς τό πρόσωπον τοϋ Άρταπάνου καΐ τό έργον αύτοΰ πρβλ. έν 
γένει Ρ- Β- Ηυβίίί, Όβηιοη8ί:Γ&τίο 0ν&.η26ΐίο& &ά 5£Γβπί8δΐιιιυπι Οβίρΐιΐηηπι. 
Νονδ εάίίίο οι δβοαηάα νεηείϋδ Γεοοβ:ηί1;& ρΙιΐΓθίηδφιιε πιεηάΐδ εχριιτ^Είδ. I. 

νβηεΙίΐδ 1794. ρ. 7013 κεξ. : Ρτορ. IV 2, 62· Ρ. Ο. V 3 1 ο 1^ ε η & ε τ ϋ. Βί&ίήδε 
άε ΑτίδίοΙίτιΙο. Αίεχαπάτΐηο Ιιιάαεο, δεηρέοΐ'ε εοιηιηεηΙ&Γϋ ίη Ιε^εηι Μογ- 
δίδ. Εά.... εΐ ΙεεΙίοηειη ρυόΐΐε&ηι Ρ. IV ε δ δ ε Π η & ϋ ( άε ίΓίΐ?:ηιεηΐο Οτρίιεί,.^..) 
&άί. ^. Ε112 3.0. ΙνΟεάπηΐ ΒαΙανοπισι 1806, ρ. 26 ( = IV [ 1843 ) 364 κέξ. τής ύπό 
τοΰ Οίΐίδίοηΐ γενομενης Ιχδόσεως τών έργων τοΰ Ευσεβίου) Αα^. Ρ. Παίαηε, 
ΟεδοθίεΙιΙΗεΙιε ϋΛΓδίεΙΙιιηε άετ ίϋάΐδοΐι · 3.1βχαηάΓΐηΪ3θ1ιεη Ε.ε1ί8:ΐοη.8 · ΡΡίΙοδο- 
ρΐιίε. II, Η&ΙΙε 1834, σ. 200 χεξ.-I. Κ. 3 ιι ο 1ι, έ.ά,. ρ. 20 κές. ~Ε. Ηειζ- 
ίείά, ΟεδοΗίοΙιΙε άεδ νοίΐιεδ ;ίδτ3β1 νοη ΖεΓδίδτυηε όεδ ετδίθπ ΤεπιρεΙδ δίδ 
ζατ ΕίηδβΙζαη^ άββ ΜίίεΙί&ΙίϊεΓδ δοΗΐπιοη ζυπι Ηοΐιειι ΡΓίεδίετ ιιηά Ρϋτδίεη. 
III, ΝθΓ<ί1ΐ3α5€η 1897, σ. 483κΙ|.-574· ϋοιυίπί ΒββΐιίβΓί 3 δ^ηοίο - Βπδ- 
δοηβ, νατΐ&β Ιβοίίοηεδ εΐ ηοί3ε αό Ε ία δ β 13 ί ί ΡΓ3ερ&Γ3ίΐοηεπα Εν3Π2ε1ίε3ΐη έν : 
ΡΟ XXI (1857 ) 1967. 1573· Η. Ειν^ΐά, ΟεδοΗίεΗΙε όεδ νοίΐεεε Ιδναεί. II; 
ΟεδοΗίοΙιίε Μοδε’β ιιηά άετ ΟοίΙΗετΓδοΙι&ίΐ ίπ ΙδΓδεΙ. Οδίΐίπβεη 1865^, σ. 129 
κέξ.-}. ΡΓευάεηΐΗ3ΐ, έ.ά. II ( 1875 ) 143 κη.-215κέ|.-Α.ν. ΟπΙ' 
$είιιηίά, (Κριτική άνάλυσις τής εργασίας τοΰ ΡΓ8ΐιά8ηί1ΐ3ΐ ] εν: Εί(ετ3·Γά3ε1ΐ€δ 
0εηΐΓ3ΐΙ)ΐ3« 32 (1875) 1043 κέξ. (=το0 αύτοΟ, ΚΙείπε δοΙιπίΐβη. Ητδδ. νοη 
Ργ. Καίιΐ. II : δείιηίίεη ζπγ Οεβείιίεΐαίε ιαηά ΕίίβΓ?ιΐιΐΓ άετ δεπιίΐίδοΐιεη νδΐ- 
Ιτετ ιιηά ζπγ δΐίετεπ Κίτοΐιεηβεδοΐιΐεΐιΐβ. Εεϊρζίβ 1890, σ. 184 κέξ.) Η. Ο ε 1- 
ζετ, δεχίιΐδ )ιιΗια3 Αίτίε&ηνίδ πηά άίε όγζ&πΐίπίδείιε ΟΙιτοηο^τερΙαίε. 
Π 1: Βίε Ν3θΐ3ίο1κεΓ άεδ Ιπΐίιΐδ ΑίΓίε&ηιΐδ. Εείρζί^ .1885, σ. 400 κεξ. — Ο. Κ 3 γ· 
ρεΙεδ, ΟεδοΗίοΙιΙε άετ ίταάίδοΐιεη Ε!ίεΓ3ΐ:ιΐΓ. I, Βετϋη 1886, σ. 228 κέξ. Ργ. 

δαδειηΐΐαΐ έ.ά. II ( 1892) 362. 606, σημ. 10· 646 κέξ.-651. 653, σημ. Ο' 
656. σημ. 102· υν. λνίΙΐΓίεΕ, ^πάεη πηά ΟΓίεοΡεη νοΓ άεΓ ηΐ3ΐ?ΐ£3Μίδθ1ΐθη 
ΕΓίιεΒαιιε. ΟδΙΙίη^εη 1895, σ. 168 κέξ, — Ε. δείαινμτίζ, άρθρον ΑΓίαραηοδ 
έν: Κ.Ε II 1 (1896) 1306, 10 κεξ. - Η. νΜΠτί εΐι, Ιπά3ίθ3. ΡθΓδο1ιιιη§εη ζπγ 
ΙιεΙΙεηίδΙίδοΙι - 3αάί5οΙιεπ Οεδοΐιϊοΐιΐε ιιηά ΕίΙεΓαίιΐΓ. Οδίΐΐπκεη 1900, σ. 111 κεξ. 
Κ. ΚείΙζεηδΙείπ, Ροίπΐ3ηάΓε8, δΐιαάίεη ζιιγ ^ΓΐεοΡίδοΗ - ά^γρίίδοΐαεη ηηά 

ίΓαΙιεΙίΓίδΙΙίεΙιεη ΕίίεΓ3ΐ:ιΐΓ. Εεϊρζΐ^ 1904, σ. 182· Η. ΟταεΙζ, Οεδοΐαίοΐαίε άετ 
^ι1άεη νοη άβη δΙίεδΙεη ΖείΙβη Βίδ 3ηί άίε ΟεκεπινπΓΐ;. Αηδ άεη Ωηεΐΐεη ηεα 
ΒβαΓδείΙεί. III 1 : Θεδοΐιΐεΐιίε άθΓ ΙηάάεΓ νοη άεπιΤοάεΙηά3 Μ3ΐ^Ιί30ίδ ΐ>Ϊ5 ζυπι 
υπΐβΓ^αη^ε άεδ (ιιάαίδοΐιεη δΙ;33ΐεδ. 5, νεΓΐαεδδεΓίε ηηά νεΓπαεΙίΓΐε Αηίΐ. Βε3Λ. 

νοηΜ.ΒΓηηη. Εείρζί^ 1905, σ.354 κέξ.—Οείίείτεη, Ζινεί ^ΓΐεοΡίδοΙιε 

Αροΐο&εΐεπ [ Αριστείδης καΐ Άύ-ηναγόρας ]. Εείρζΐ^ - ΒεΓίίπ 1907 (= 33πιηι1ηιικ 
τνίδδεπδοΗαίΙΙίεΙιβΓ ΚοπιπιεηίβΓε ζιι ^ΓΪβοΙιΐδοΙιεη ιιηά Γοπιίδείιεη δοΙίΓίίΙδΙεΙ- 

ΙεΓπ), σ. XIII κέξ.— Ιδ. Βενγ, Μοίδε εη βΐΗϊορίε εν: Κενηε άεδ έίταάεδ 
ΐαίνεδ 53 (1907 ) 201 κεξ. — Ε. δοΙαυτεΓ, ΟεδοΡΐοΙαίε άεδ ΐηάίδοΙαεη νο1Ι<εδ 
ίπι ΖείΙαΙΙεΓ ;εδη ΟΙιΓίδίί. ΙΠ : Β35 ;ιιάεη<:ιιπι ΐη άετ ΖεΓδίτευαη^ αηά άίε 
ΐαάίδοΐιε ΕίΙεΓβΙαΓ. Πείρζί^ 1909^, σ. 468 κέξ.—477 κεξ. — IV. ν. 01ΐΓΪδ1:·\ν. 
δοΚιηίά-Ο. δΙαΙιΗη, έ.ά. Ιί 1 ( 1920^) 223. 590· Α. 3 ο ίι 13 ί ΐ ε γ, Οε- 
δοΐιΐοΐιΐε Ιδταείδ νοη ΑΙεχΒπάβπ άεπι Οτοβδεη Βίδ Η3άΓΪ3η. ΟβΚν - δΙιιΙΙ^αΓΐ 
1925*. σ. 77 κέξ. — 122 κέξ. — 184 κέξ. — 187 κέξ. ~ Τ 1ι. Η ο ρ ί η ε γ, ΟΓΪεηΙ ηηά 
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^ Ευδυς εν αρχΐ] σημειοΰμαι, οη εκ πασών των μέχρι τοϋδε εν σχέσει 

προς το εν λόγφ ζήτημα Ιζενεχθεισών γνωμών εΰστοχωτέρα φαίναιταί μοι ή 

του νμίΕβπαοηι^ καθ’ ήν δ Άρτ(ίπανος Ιικίμουε-εεί; ΑΙβχαηιΐΓΐπυε, ηα- 

§·3ΐ;οΓ ι1ΐ6 (ϊαιάεηι 61 ηιεηίΐμχ, ςιιμίίε ΑπδΙοΙοϋΙοδ, δβά ^Γαεοβ άοοίπε, 

αη^ςιιαΒ τεηιπκϊαε Α6§Γ7ρί;ία63.ηιΐϊΐ ρεηίίδΗΐιηιιε. *0 Άρτΐίπανος είναι 

πι-θανωτατα “Αλεξανδρινός τις Ιουδαίος ζήσας περί τό 100 π.Χ.^ Ό Άρτά- 

πανος^ουτος είναι αναντιρρήτως 0 δημιουργός τοϋ ανέκαθεν μετ’ επιφυλά¬ 

ξεων η ανενδοιάστως και μετά σταθεράς βεβαιότητας αποδοθέντος αΰτφ 

έργου: « Περί Ιουδαίων ». εξ ου περικοπάς τινας άναφερομένας εις τόν βίον 

του Ιωσήφ, του Αβραάμ καΐ τοϋ Μωυσέως διέσωσεν, ώς εϊδομεν, ήμϊν 6 

Ευσέβιος. Τό §ργον τοϋτο Ιχει τόν τόπον ιστορικού τίνος περί τούς Ιου¬ 

δαίους μυθιστορήματος άποτελοϋν προϊόν αλλοκότου καί ^κφρονος συγκοητι- 

στικης συγχόσεως καΐ περιπλοκής. Ό Άρτάπανος είναι άναντιρρήτως 'άχα- 

ρις τις και άνιαρός, εν τοΰτοις όμως λίαν άξιόλογος και σπουδαίος επό- 

ψεως γραμματολογικής, εκπρόσωπος τοϋ συγκρητισμού εκείνου, οστις Ιν τοϊς 

ίπεοΗΐεεΙιε ΡΙπΙοΒορ 1925 (=Β6γ ΑΙΙβ Οπεηί. Β^ίΐι. 4), σ. 51 

β1?.1 υ 8 3 βί, Οιβ Κβϋ^ίοη <Ϊ63 ΙιαόθπίιιηΐΒ ίιη 8ρ^Ι:Η«11βηΪ5ΐί3οΙΐ6η Ζεΐί- 
αΙίβΓ. 3. ΑνιίΙ 1ΐΓ3&. νοη Η. Οτβββιηαηη. Τϋδΐπίβη 1926 {= ΗαπάΒυοΙι 

Κρ,-ιίΓ Κ6ΐι§ίοα3 - υηά Είίβταίυτ^βδοΒίοΗΐβ έν : τα51η£6Γ 
ΒβιΐΓβεε ΖΙΙΓ Α1ΐ6Γηιπΐ8τν]336η8058ίί 5 : ΟβηβΙδΗ^Ιτοη \νϋ5β1ιη δ ο 5 ιη ί ά ζααι 
ειβοζι^δΐεπ ΟβόυτΙδί^^ &ιιι 24. Ρδδτυ&Γ 1929 {1929 ) 298 κέ|. 

^.ά. ρ. 26 ( = ΐν [ 1843 ] 364 της ΰπό τοΰ 
0&ΐ3ίθΓά γβνομενης έχδόσεως των Ιργων τοίί Εύσεβίου). 

, χρόνους, χαϋ'’ ούς ήκμοσεν 6 λόγιος οΰτος. μόνον κατά προσέγγισιν 
δυναμεθα, δπως προσδιορισωμεν, παρατηρουντες δηλαδή, δτι οΰτος Ιξησεν όπωσδή- 

ποτε προ του Αλέξανδρου τοϋ Πολυΐστορος. δσης άπηλευθερώθη, ώς γνωστόν, ΰπό 
του Συλλα το 82 π.Χ. Κατα ταϋτα άστοχος είναι ή πληροφορία τοΰ Ηορίπετ έν: 

Κοηίοε τοί,^ωηηιη II 3 ( 1923) 276. κα^' ήν ό ^Αρτάπανος Ιζησε δη^εν 
περί το 100 μ.Χ. (οε ε. 100 ρ.ΟΗτ. η. νίχΐΐ). Σημει^ο{^ήτω, οτι ό λόγιος ^τος 
εν τφ μνημονευθ-εντι ηδη εργφ αύτοΰ : Οηοηΐ α. §Γί«5. Ρ5ί1θ3ορ5ί6, σ 52 διοο- 

θων την προτεραν γνώμην αύτοΰ ένέταξε τόν Άρτάπανον είς τούς περί τό 100 « X. 

χρόνους.^ Ο Ε. δοδνν&τίζ, άρθρον Ατί&ρΕΠοδ, ε ά. II 1 (1896) 1306 10 κέ£* 

γράφει εν σχέσει πρός τόν λόγιον τούτον, οτι πρόκειται πιθανώς περί Άλεξανδρίνου 
_Ιο„δα.ο,, του δουτοίου αΙώνος π,Χ. Πάντως τό πόβ^αμο, ότ. ό λόγιος οίτος Εξη 

οπωοδηποτε εν Αιγοπτω προεΰπτε. άβώοτως έε τοϋ ίίεριεχομένου τοϋ ε'ργοτ, οϋτοϋ, 

ο»ερ, ως οψομεϋα, μεστόν είνσι στοιχείων άνοφερομένων είς τήν Ιστορίαν των Αιγυ¬ 

πτίων. Το πόρισμα τούτο βεβαιοϋτατ πσΐ διά των γλωσσικών ιδιορρυθμιών ^6 

έργου τουτου, ει και τούτος ήφάνισεν έν πολλοίς κοί έξήλειψεν ό τάς περικοπάς 
ουτου_ δ.οσωσος ,,μιν Πολυίστωρ. Τέλος ώς πρός τό δνομο : . Άρτάπονος. παρο- 

τηρητεον, οτι πορο τοίς Ίουβοίοις των ελληνιστικών χρόνοτν οί,Ι άσυνήβης ίτο 6 

δονεισμος περσικών ονομάτων, όπερ Ιν τοίτοις οίδομώς συνέβοινε παρά τοίς Έλλη- 
σιν η τοϊς Αίγυπτίοις. ^ ^ ' 

'Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος κσΐ τό έργον αύτοΰ 301 

ιουδαϊκοϊς καΐ ελληνιστικοΐς κυκλοις τών υστέρων κυρίως χρόνων εύρυ- 

τατα διαδεδομένος ήτο και έκτενώς ΰπέσκαψε και διέσεισε τό τείχος τής ραβ- 

βινικής ορθοδοξίας. Έν τοίς κυκλοις τουτοις συνέστησαν ιστορήματα άπο- 

τε7.οΰντα μυθιστορηματικήν μεταποίησιν ή διέκτασιν τής βιβλικής διηγήσεως, 
ής γραμματολογικής κατευθΰνσεως σαφή ’ίχνη παρατηρούνται και έν τφ έργφ 
ετι τοΰ Ίωσήπου. Ή θέσις τού ΚΓβηάεηΛ&Ι ι, καθ’ ήν άγνωστός τις 
δήθεν Ιουδαίος κατέταξε τό πνευματικόν αύτοΰ κατασκεύασμα υπό τό όνομα 
ΑΙγυπτίου τίνος ίεςέως « ’Αρταπάνου» καλούμενου καΐ καθ’ ήν 0 Ιου¬ 

δαίος οΰτος είναι δήθεν ό αυτός μετά τού Ψευδό -’Αρισταίου, τού συγγρα- 

φέως δηλαδή τής « Πρός Φιλοκράτη » επιστολής και μετά τοΰ Ψευδό - 
Έκαταίου περαιτέρω θεμελιούται ούχι έπι στερεών καί άκλονήτων βάσεων 
καΐ είναι κατ’ ακολουθίαν λίαν άσταθής και αμφίβολοςΑ Έν τοΰτοις παρα- 

τηρητέον έπΙ τού προκειμένου, δτι τά υπό τοΰ ΕΓΟίιάεπίΕο,Ι εις σχέσιν τινά 
μετά τού ’Αρταπάνου άγόμενα ονόματα ταύτα, μεθ’ Φν δέον, δπως σύναψη 
τις ίσως καΐ τό όνομα τού Εύπο?^έμου®, τού Αριστοβούλου®, Κλεοδημου 

ι;. ΡΓ6ΐΐ(ΐ6ηΐ5&1, έ.ά. II {1875 ) 136 κέξ. ~ 148 κέ|. - 162 κέξ. — Σχε- 

τικώς γενήσειαι κατωτέρω έν τφ δέοντι τόπφ εύρϋς λόγος. 
2 Πρβλ. ]. ΡΓ6ηόεηΐ5&!, αύτ. σ. 136 κέξ. — Ε- δοΒννΕτΙζ, άρθςον 

ΑΗδΙεαδ (14 ) Ιν: ΚΕ II 1 { 1896 ) 879" ΐν. ν. Ο 5 τ ϊ δ ί · \ν. 8 ο 1ι ιη ί ά - Ο. 

δίδΐιϋη, Ι.ά. II 1 ( 19206) 590 κέ|. 

6 Πρβλ. Ρ. IΕ ο ο 5 7ι άρθρον ΗβΙτΕίδΐοδ έν : ΚΕ VII 2 (1912 ) 2765 κΙ|. — 

\ν. V. ΟΙΐΓίδί-ν^ 3ο5ηιΐά·0. δΙΜ^ϋη, έ.ά. II 1 ( 19206 ) 223 κέξ. — 539. 

590. 618 κέ|. 
* Μή λαμβανομένης πρός στιγμήν ύπ’ δψιν τής έν σχέσει πρός τήν πατρότητα 

τής < Περί Ιουδαίων » συγγραφής τοΰ Άρταπάνου πεπλανημένης τούτης γνώμης τοΰ 
ΡΓβαάεηίΒΕί δέον, δπως δμολογήοωμεν, δτι τό είς τήν περιοχήν τών έλληνιστικών 
σπουδών άναφερόμενον εργον αύτοΰ, οΰτινος έπσνειλημμένως έν τοϊς ανωτέρω εγέ- 

νέτο μνεία, αποτελεί όντως μνημειώδες φιλολογικόν κατόρθωμα. Πολυάριθμα επι¬ 

στημονικά συμπεράσματα, άτινα μετά πολλής ευθυκρισίας καΐ εμβριθείας συνήγα- 

γεν έν τφ εργω τούτφ ό ΡΓεαάβηΐΗΕΐ, παριστώσι πολύτιμα καί αναντικατάστατα 
προ'ΐόντα φιλολογικής πολυμαθείας καί τέχνης. Διά τής πλούσιας αύτοΰ κλασσικής 
καΐ εβραϊκής παιδείας παρέσχεν ήμϊν δ ΡΓθΤίάβηΐΗΕΐ εργον, δπερ και σήμερον ετι 
μετά παρέλευσιν τοσούτων ετών άπό τής εποχής τής έκδόσεως αύτοΰ διατηρεί έν 
πλείστοις σημείοις άπαραμείωτον καί άναλλοίωτον χΰρος μετά τής πιιγαίας και μεγα- 

λόπνου δνττως πρωτοτυπίας αύτοΰ. Πρβλ. δσα σχετικώς λέγουσιν ό Α. ν. Ο η Ι- 

δοΗπιΐά, ε.σ. 32 { 1875) 1044 ( = τοϋ αύτοΰ, έ.α. Π [ 4890] 185 κέ|. ) καί 

I. Οβίΐοΐίεπ, έ.ά. σ. XIII, σημ. 2. 

δ Πρβλ.Ι. Ρι·6Χΐάεηί5Εΐ, έ.ά. 11 (1875) 105 κέ|.—Ρ. ΐΕΟοδγ, άρθρον 
Εαροίειηοδ (11) έν : ΕΕ VI 1 (1907 ) 227 κέ|. — λΥ. ν, Ο 5 γ ί 5 ΐ - 8 ο 5 πι ί ά - 

Ο. 81551 ΐη, έ.ά. II 1 ( 19206) 543, σημ. β' 588, σημ. 8· 589 κέ|. 

6 Πρβλ. Ε. Ο. νΕΐα5βηΕ6Γϋ, έ.ά. — Α. Ο ε γ ο 5 6, άρθρον Αηείοόη- 

1οβ(1δ)έν:ΚΕ II 1 ( 1896) 918 κέ|. — \ν. ν. Ο 5 γ ί 3 ί - ΛΥ. 8 ο 5 ιη ί <3 - Ο. 

81ε 5 Η η, έ.ά. Π 1 (19206) 603 κέξ. 



302 Κωνσταντίνου Ίω. Μερεντίτου 

τοΰ Μαλχου ^ καΐ άλλων, ΰποδηλοΰσιν ήμΐν επαρκώς τήν υπαρξιν κατά τούς 

χρόνους εκείνους γραμματολονικοΰ τίνος στρώματος ιουδαϊκής και αλεξαν- 

δρεωτικής προπαγάνδας, ήτις μετά πολλοΰ ζήλου εσποΰδαζεν, δπως εμφά¬ 

νιση τούς Ιουδαίους, τον Αβραάμ δηλαδή, τον Ιωσήφ, τόν Μωυσέα κ.ού.κ., 

ώς τούς κυρίους δημιουργούς τον αιγυπτιακού πολιτισμού, ως σοφούς ίδρυ- 

τας και φορείς πολιτισμού τίνος εν γένει διεθνούς σημασίας καΐ φήμης. 

Προς επιτυχίαν σκοπών τοιαυτης υφής μετά τής υπό τού ρυθμού φιλοσοφι¬ 

κής τίνος άντιλήψεως τού πολιτισμού εν γένει των λαών και υπό τής πνοής 

μυθιστορηματικής τίνος διαθέσεως δεσποζομένης θεωρίας τού βίου συνεί- 

ρονται έτι έν τφ έ'ργφ τού Άρταπάνου και δή και υπό τινα κλίμακα προο¬ 

δευτικής συνθέσεως καί διαμορφώσεως τών πραγμάτων, ήτις Ιμφανίζει ήμΐν 

πολυάριθμα σημεία στενής, ως έλέχθη, σχέσεως και συναφείας μετά των 

έργων πολλών άλλων Ιουδαίων λογίων τών ελληνιστικών χρόνων, και 

πολυειδή επί πλέον στοιχεία άρεταλογικοΰ χαρακτήρας. Τοιαύται συγκρη- 

τιστικαί λογοτεχνικά! συνθέσεις, ώς ή τού Άρταπάνου, αύθαίρετοι συμφύρ- 

σεις βιβλικών, αιγυπτιακών και ελληνιστικών παραδόσεων και ιστοριών μετά 

τού μυθιστορηματικού καί φαντασιώδους αύτών χαρακτήρας άποτελοΰσι 

κυρίως §ργον ούχΙ ένός μόνον λογίου' αΐ συνθέσεις αύται είναι πολλφ μάλ¬ 

λον προϊόντα συγγραφικής δράσεως πολλών λογίων είς διαφόρους γενεάς 

άνηκόντων καί θηρευόντων εκάστοτε ώρισμένους σκοπούς εθνικού κυρίως 

χαρακτήρος. Κατά ταΰτα ούχΙ κατά πάντα εύχερής είναι ή διάκρισις έν τφ 

δργφ τού Άρταπάνου τών λογοτεχνικών στοιχείων τής ίδιας αυτού έμπτ·εύ· 

σεως καί δημιουργίας άπό τών λογοτεχνικών στοιχείων όθνείου προελεύ- 

σεως καί άλλοτρίας, έν τούτοις όμως όμολογητέον, δη 6 συγγραφεύς συνε* 

τέλεσε τήν σΰνθεσιν καί άναχώνευσιν τών στοιχείων τούτων, καθ’ ά τούτο 

καί άλλοι συγκρητισταί λόγιοι τών χρόνων εκείνων έπρατταν, κατά τρόπον 

ίδιον και πρωτότυπον μαρτυρούντα τήν αυτοτέλειαν αυτού καί τό προσωπι¬ 
κόν αυτού ύφος. 

Εναργής καί σαφής είναι εν τφ έργφ τού Άρταπάνου ή δοζομανής 

εφεσις καί σπουδή αυτού προς έντονον έξαρσιν τοΰ υψηλού μεγαλείου τής 

ιουδαϊκής ιστορίας καί τού ιουδαϊκού πολιτισμού διά τής μεταποιήσεως 

κυρίως, διευρΰνσεως καί νοθεΰσεως τών βιβλικών ιστοριών και διηγήσεων, 

διά τής μυθιστορηματικής καί φαντασιώδους συμπληρώσεως τών εν αύταϊς 

υφισταμένων τυχόν κενών καί χασμάτων καί διά τής άναδείξεως ούτως επι¬ 

φανών Ιουδαίων τών αρχαιότατων χρόνων ώς άμεμπτων ηρώων έν πάση 

περιοχή δράσεως καί πολιτισμού, ώς διδασκάλων καί ευεργετών τής άνθρω- 

^ Πρβλ. ΚτεαάβηΙίι&Ι, έ.ό. II (1875 ) 130 κέ|. ~Ρ θαοοθγ 

άρθρον Κ1θο0€Πΐο5 ( 1 ) έν : ΚΕ Χη ( 1921) 67δ· \ν. ν. Ο Ιι γ ί ε ί - \ν. 8 ο Η πι ΐ ά - 
Ο. 8ΐ&1ιΗη, ε.ά. II 1 (1906^) 591. 
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πότητος. Άκατανόητον θά ήτο τούτο παρ’ *Έλληνί τινι ή Αίγυπτίφ ειδωλο¬ 

λάτρη τών χρόνων τού Άρταπάνου και κατ’ ακολουθίαν Ιουδαίος είναι 

ούτος μεστός συναισθημάτων εθνικής άφοσιώσεως καί φιλοδοξίας. Δια τής 

μυθιστορηματικής αυτού συνθέσεως πειράται δ Ιουδαίος ούτος λογιος, δπως 

δημιουρνηστ) παρά τοίς είδωλολάτραις καί τοϊς έθνικοϊς υψηλήν καί ευλαβή 

■γνώμην περί τής σοβαράς σημασίας τών έργων επιφανών Ιουδαίων προγό¬ 

νων καί τών υπηρεσιών αύτών έναντι τών Αιγυπτίων καί τής άνθρωπότητος 

έν γένει. Ούδέν περιέχεται έν τφ έργφ τού Άρταπάνου, οπερ καθ’ οΐονδή- 

ποτέ τινα τρόπον θά ήδύνατο, δπως κωλΰση τήν πρόθεσιν αυτού καί τον 

ζήλον προς έξαρσιν τού μεγαλείου τής ιουδαϊκής ιστορίας ή άμαυρώση τήν 

αϊγλην λογοτεχνικών εικόνων υπέροχου δράσεως τοΰ ιουδαϊκού λαού, ας 

ούτος συχνάκις έπάγεται μετά παντοειδών υπερβολών ποιητικού καί μυθιστο¬ 

ρηματικού χαρακτήρος. Μόνον υπό τήν προύπόθεσιν και εκδοχήν, οτι Ιου¬ 

δαίος είναι δ συγγραφεύς τού έργου τούτου, Ιρμηνεύεται τό γεγονός, δτι 

παν, δ,τι έξ αυτού διεσώθη μέχρις ημών ύπό τύπον συντόμων άποσπασμά- 

των, μαρτυρεί τήν ύπαρξιν παρά τφ συγγράφει συναισθημάτων ακράτου 

εύνοιας έναντι τού λαού τών Ιουδαίων καί ζήλου ένθέου προ; ύψωσιν τών 

βιβλικών προσωπικοτήτων διά παντός τρόπου εις σφαίρας λαμπροτάτου 

φωτός εύκλεούς δράσεως καί σεπτού μεγαλείου. 

Τό άναντιρρήτως βαθυτέραν τινά φιλολογικήν, ιστορικήν, θρησκειολο- 

γικήν καΐ κοινωνιολογικήν σημασίαν κατέχον έργον τούτο τού Άρταπάνου 

πολύ όλίγης μέχρι τούδε έτυχε προσοχής έκ μέρους τών έπιστημόνων κατά 
τήν διενέργειαν σχετικών γραμματολογικών καί ίστορικών ερευνών. Τουτου 

ένεκα καί έπειδή σύν τοϊς άλλοις τό έργον τούτο, εΐ καί εν δλίγοις καί συν- 

τόμοις άποσπάσμασι διεσώθη μέχρις ήμών, παρέχει έν τούτοι; ήμΐν περιερ- 

γοτάτας καΐ σπουδαιοτάτας σελίδας τού βίου Ιουδαίων πατριάρχων, μάλιστα 

δέ τού Μωϋσεως, θεωρώ έπάναγκες καί λίαν έπωφελές το εγχείρημα γενικής 

τίνος τούτου άναλύσεως καί ερμηνείας μετά βαθύτερα; τίνος με?νετης τής 

φιλολογικής κυρίως καί θρησκειολογικής συνθεσεως αυτού και υφής. Παρα 

τήν προαίρεσιν ταύτην όφείλω, δπως εύθύς έν αρχή ομολογήσω, οτι πολυ¬ 

πληθή έπ'ι τού προκειμένου ζητήματα ακροθιγώς πως ύποδηλωθήσονται, 

διότι έν δψει τής αχανούς αύτών εύρύτητος εκτενής τις αύτών υπολογισμός 

θά ώθει με είς μακροχρονίους καί επιπόνους αναζητήσεις καί δή καί έν 

περιοχαϊς ποίΑάκις πολύ άφισταμέναις τών επιστημονικών μου αρμοδιοτήτων 

ή διαφερόντων. 
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III. 

ΑΝΑΛΥ2Ι2: ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ «ΠΕΡΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ» ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΑΠΑΝΟΥ 

Α. Άνάλυσις και ερμηνεία τοϋ πρώτου αποσπάσματος: Αβραάμ*. 

§ 1- 

Κατά τον Άρτάπανον οί Ηουδαϊοι ώνομάζοντο «Έρμιοΰθ», δπερ 

μεΟερμηνευόμενον εις την ελληνικήν γλώσσαν δηλοΐ τούς *Ιουδαίους“ εκα¬ 

λούντο ούτοι « Εβραίοι» από τού Αβραάμ. Οΰτος μετά πάντων των υπαρ¬ 

χόντων αύτφ ήλτίεν εις Αίγυπτον προς τον βασιλέα των Αιγυπτίων Φαρεθώ- 

θην και έδίδαξεν αυτόν τήν αστρολογίαν, άφ’ ού δέ εμεινεν εκεί εϊκοσιν 

ε'τη, άπήλΟε πάλιν εις τούς κατά Συρίαν τόπους* πολλοί έν τούτοις των 

μετ’αυτού εις Αίγυπτον ελν-θδντων κατεμειναν ΙκεΙ διά τήν ευδαιμονίαν τής 
χώρας*. 

Ή λέξις « Έρμιούθ » Ιτέθη πιθανώτατα ύπό τού Άρταπάνου εν τή 

συγγραφή αυτού άντί τής λέ'ξεως: « Έρμιούδ », ήης προήλθεν Ικ συνθέσεως 

τής λέξεως : « *Έρμ » δηλοόσης τούς Σΰρους καΐ τής λεξεως: « Ίούδ » δηλι,οΰ· 

σης τούς Ιουδαίους. Ούτως οί Ιουδαίοι καλούνται ούτως είπεϊν Ινταύθα 

« Συροϊουδαϊοι », ούχΙ άπλώς «*Ιουδαϊοι ». *Εν τούτοις παρατηρητέον σχε· 

τικώς, δτι οί θύραθεν συγγραφείς ούχΙ σπανίως διακρίνουσι τούς Ηουδαίους 

διά τής έπαγωγής τού κοινού άπλώς ονόματος των « Σύρων ». Ούτω παρ* 

Ήροδότφ* άναγινώσκομεν, δτι ό βασιλεύς των ΑΙγυπτίων Νεκώς « Σύροισι 

πεζή συμβαλών έν Μαγδώλφ ένίκησεν », Ύπό τούς « Σύρους » τούτους όφει- 

λομεν, δπως νοήσωμεν τούς « Ιουδαίους », καθ*δ τούτο εύκρινώς συνάγεται 

εκ τής Π.Δ., ένθα λέγεται^, δτι δ βασιλεύς τής Αίγύπτου Νεχαώ πορευόμε- 

νος εναντίον τού βασιλέως των Άσσυρίων έπι τον ποταμόν Ευφράτην εθα- 

νάτωσεν έν Μαγεδδώ τον άπαντήσαντα αύτφ εκεί βασιλέα των Ιουδαίων 

Ίωσίαν, έπέβαλ.ε δ* ύστερον τφ λαφ τούτφ ζημίαν εκατόν τα?^άντων αργυ¬ 

ρίου καί εκατόν ταλάντων χρυσίου. Ό έν τή Γραφή μνημονευόμενος τόπος: 

Έν τοΐς κατωτέρω διακρίνω άλλήλων τά αποσπάσματα μέν διά της αναγρα¬ 

φής απλώς των γραμμάτων: Α, Β, Γ, τά διάφορα δέ τμήματα έκαστου τούτων διά 
τής εύδ-ύς μετά τά γράμματα ταΰτα αναγραφής τοΰ αριθμού τής οικείας μόνον παρα¬ 
γράφου αυτών. 

2 Έν σχέσει προς τον βίον τοΰ Αβραάμ πρβλ. Γενέσ. 11 κέ|. — Φίλ. περί 
Αβραάμ 1 κέξ. ( = § 1 κέξ. =ΐν ( 1902] 1 κέ|. Οοΐιπ)· Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. I 7 

χε|· ( = § 154 κέξ. = I [ 1887 | 40 κέ6. ΝΪ65β ). 
3 Ήρόδ. II 159, 2. 

^ Βασιλ. IV 23, 29 κέ|. 

14 -12 ■ 1957 

« Μαγεδδώ » είναι δ αυτός τφ « Μαγδώλφ » τού Ηροδότου *. Άπό τού Μα· 

νέθωνος μέχρι τού Άπίωνος καί τού Διοδώρου πολλάκις έλνέχθη περί των 

“Ιουδαίων μετά πολλής εχθρικής διαθέσεως, δτι οΰτοι ούδέν άλλο ήσαν ή 

δχλος τις μόνον καί συρφετός προελθών έξ Αίγυπτου *. Προς άπόδειξιν ακρι¬ 

βώς, δτι ·ψευδής καί άπιστος είναι ή πληροφορία αύτη, λέγει ό “Αρτάπανος 

ενταύθα, δτι « Σύροι » ήσαν οι “Ιουδαίοι, προστίθησι δ’ ολίγον κατωτέρω : 

« μείναντα δέ {80. τον Αβραάμ ) έτη εκεί (50. έν ΑΙγύπτφ) είκοσι πάλιν 

εις τούς κατά Συρίαν άπαλλ^αγήναι τόπους ». 

Ύπό τών αυτών ελατηρίων έλαυνόμενος λέγει δ Άρτάπανος περί τών 

Ιουδαίων, δτι οΰτοι εκαλούντο « Εβραίοι» ούχί άπό τίνος Αιγυπτίου ή 

άλλου τίνος, άλ?/ άπό τοΰ Αβραάμ, τού μεγάλου δηλαδή εκείνου καί επιφα¬ 

νούς, έκ Χαρράν δέ τής Μεσοποταμίας καί έκ Παλαιστίνης δρμωμένου, 

πατριάρχου τών Ιουδαίων, Κατά τον αυτόν τρόπον έτυμολογεί τήν λέξιν 

καί δ Χάραξ παρά Στεφάνφ τφ Βυζαντίφ®. Περί τής Ιτυμολογικής προελεύ- 

σεως τού δνόματος τών « Εβραίων» ποιείται λόγον καί δ Αύγουστίνος, 

δστις δμως αμφισβητεί τήν εκ τού «Αβραάμ» προέλευσιν τού δνόματος 

τούτου δεχόμενος πολλφ μάλλον, δτι τούτο προήλθεν εκ τού «"Εβερ» 

(Η^1)6^)^ Τήν γνώμην ταύτην έχει καί δ Βοο1ι&Γίιΐ8® Ιρμηνεύων τό Ιπϊ 

1 Πρβλ. τό οΐχεϊον κριτικόν υπόμνημα τοΰ νΐββΓί. Πρβλ. Ιτι Όοϊπΐηϊ 8 β- 

£«Ϊ€ΓΪ 3 δβηοίο-Βπδδοηε, έ.ά. XXI (1857) 1567. 

2 Πρβλ. Ί(ί>σ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( =άντιρρ. πρός Άπ.) I 26 ( = § 228 

= ν 1 1889 ) 40, 7 κέξ. Νΐβ56 = ΡΗΟ II { 1848] 5785 κΙ|.): «δ γάρ Μανεθώς 
ούτος... προειπών τούς ήμετέρους προγόνους πολλαΐς μυριάσιν έπί τήν Αίγυπτον 
έλθόντας κρατήσαι τών Ινοικούντων, εΐτ' αύτός δμολογών χρόνφ πάλιν ύστερον έκπε- 

σόντας τήν νΰν Ίουδαίαν κατασχεϊν κοί κτίσαντας Ιεροσόλυμα τον νεώ κατασκευά- 

σσσθαι μέχρι μέν τούτων ήκολούθησε ταϊς άναγραφσϊς,... >. Πρβλ. αύτ. I 32 

(= § 288 κΙ|. =αύι. ρ. 49, 1 κέξ. )’ II 3 ( — § 28 κέξ. — αύτ. ρ. 57 κέξ. ). Πρβλ έτι 
Διοδ. I 28, 2 ; « λέγουσι δέ (80. οί Αιγύπτιοι )... καΐ τό τών Ιουδαίων (3ο. έθνος) 

άνά μέσον Αραβίας και Συρίας οίκίσαι ηνάς όρμηθέντας παρ’ εαυτών » κ.οΰ.κ. 

3 2τέφ. Βυζ. 3.ν. : ■* Εβραίοι » (= I [ 1849 ] 259, 1 κέξ. ΜεΐηεΙίϊιΐδ ) ζ «ού¬ 

τως Ιουδαίοι άπό Άβράμωνος ». 

* Αυτ. ΑηκαδΙ:. όο οΐν. Πει XVI 3 (= Οοτρ. ΟΙιγ. 81, ΧΡΥΠΙ [1955] 503, 

62 κέξ. ΒοπιΒ&η - ): ηοπ ΐΐ&η-ιιβ ίηΐδίΓΒ ίρδθ (δο. Ηε^ΟΓ ) ρΓΐιηπδ οδΙ; ηοπιΐ- 

παίιαδ ΐη ρΐΌ^οηΐβ νθηϊεηίε άε 8ειη ε£ ρι·3εΙ&£ιΐδ εΐΐ&ιη ίΠίίδ, ουπι δΐΐ ηιιϊηίτΐδ 
ηεροδ, ηίδί νεηιπι εδί, ςυοά ΐΓ&άϊίιΐΓ, εχ ϋΐο ΗεΙ)Γ&εοδ εδδβ οο2ηοιπία&- 

ίοδ, ΙαπιφιΧΛίπ ΗεΒεταεοδ; οηιη εί &Η3 ροδδΐί βδδε ορΐπίο, ηί εχ ΑΙ^γβΗ&πι 
Ι&ηιςαβιη ΑΙ)Γ&1ΐ3εί άΐοΐΐ εδδε νΐάε&ηΐυτ ; δεά ηΐηιϊηιηι Ηοο νετυπι εδί, ς[υο(3 

εχ ΗθΒεΓ ΗεΒεΓΗεί 3ρρεΙ1&1:ΐ δηηί &ε άεΐηάε υηβ όείΓΐίΕ ΙΐΙΙεΓα ΗεΒΓ&εί; ς,α&πι 
Ιίοβϋαηι εοΙαδ Ιδτ&εΐ ρορυΐιΐδ ροΐιιίΐ; οΐιϋπετε. Πρβλ. Γενέσ. 10, 2ΐκέξ. — 11, 

14 κέξ —’Αριθ. 24, 24. 
" Βηιιι. ΒοοΙΐ3Γΐί, 0·εοί{Γ3ρ1ιΐα Βάα'Ά δειι Ρΐι&ΐε^ εί 0&η3&ιι... Εάΐΐϊο 

<ΐτΐ3Γί3... ΡΐΌο. Ρ. άε V ΐ 11 ε τη 3 η ά γ. Ι,υ^άυηϊ Β3ΐ3νοηιηι - ΤΓ3ίεο1;ΐ 3ά ΚΗε- 

ηαιη 1707, στήλ. 92 κέξ. : II 14. 

εΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετβ5 ΚΖ' 20 
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του προκειμεΑου ετυμολογικόν σφάλμα του Άρταπάνου ώς προϊόν αγνοίας 

έκ μέρους αυτοΰ τής εβραϊκής γλώσσης, έφ* όσον τά γράμματα, δι* ών έν τή 

γλώσσί") ταΰτη γράφεται εκάτερον των ονομάτων τούτων : « "Εβερ »-« Α¬ 

βραάμ» εντελώς διάφορα άλλήλων είναι. Όμοίως περαιτέρω κρίνει και ο 

36§^υί6Γΐΐ8 δστις μάλιστα προθΰμως εκμεταλλεύεται τό γλωσσικόν τοΐίτο 

άμάρτημια του Άρταπάνου προς βεβαίωσιν του γεγονότος δήθεν, δτι οΰχΐ 

Ιουδαίος ήτο οΰτος, ώς ποτέ τούτον έκ πλάνης έθεώρησεν 0 ΥβΙοΙζεηειΟΓίαδ. 

Έν τοΰτοις ουχι άπίθανον έπι του προκειμένου είναι, δτι β *Αρτάπανος 

θεωρεί τό όνομα των « Εβραίων » συγγενές έτυμολογικώς ουχ'ι μετά τοΰ 

ονόματος τοΰ « Αβραάμ » κατ* εΰθΰ, αλλά μετά τοΰ παρωνύμιού πολλφ μάλ¬ 

λον αυτοΰ: « έβερ » = « περάτης », δι’ ου έδηλοΰτο ή υπό τοΰ πατριάρχου 

τοΰτου των Εβραίων γενομένη ποτέ διάβασις τοΰ ποταμού Εΰφράτου, δτε 

οΰτος κατ’ έντολήν τοΰ Κυρίου έπορεΰετο εκ Χαρράν τής Μεσοποταμίας εις 

γήν Χαναάν ^ 

Έν τοΐς οικείοις χειρογράφοις τό όνομα τοΰ βασιλέως των Αιγυπτίων 

κεϊται εν άλλοις μέν τούτων ΰπό τόν τΰπον : « Φαρεθώθης», Ιν άΡΑοις δέ υπό 

τον τΰπον: « Φαρεθώνης»®. ΚαΙ των έκδοτων άλλοι μέν τόν πρώτον, ά?ιλοι 

δέ τόν δεύτερον, των τύπων τοΰτων άναλαμβάνουσιν. Ό Μταδ σημειοΰται, 

δτι έχομεν ένταΰθα έμφανώς τόν συνδυασμόν : « Φα+*Ρα-1-Θώθ ». Τό όνομα 

τοΰ βασιλέως τοΰτου εν οΰδεμιφ των ΰπό τοΰ Μανέθωνος άναφερομένων 

δυναστειών εΰρίσκεται’ οΰ/^Ι άπίθανον είναι, δτι έ'χομεν ένταΰθα ένώπιον 

ήμών παραφθοράν τινα τοΰ ονόματος τοΰ « Φαραώ » έν τινι διηγησει μυθι· 

στορηματικοΰ χαρακτήρας. Έν συνδυασμφ πρός ταΰτα σημειωτέον, δτι και 

ό Ίώσηπος ^ « Φαραώθην » καλεΤ τόν βασιλέα των ΑΙγυπτίων κατά μίμησιν 

πιθανώτατα τοΰ Άρταπάνου. 

1 Βοτηίηηδ δε^ηίβηΐδ & δίΐηοίο - ΒΓίδδοπσ, β.ά. XXI ( 1857 ) 1567. 

2 Πρβλ. Γενέσ. 12, 1 κέ|. —14, 13. Έν τοΰτοις κ«ι την ετυμολογικήν ταύτην 
ερμηνείαν τοΰ έν λόγω ονόματος ώς έοφαλμένην πάλιν θΈωρεΐ ό 8&πι. Βοο1ΐ3τ- 

ίιΐδ, 8.ά. στήλ. 93. Πρβλ. καΐ την προηγουμένην σημείωσιν. 
® Οΰχι άναγκαΐον έθεώρησα, όπως έν τή ποροΰση εργασία έπόγωμαι έκάστοτε 

καΐ τά δϊ§;η& των χειρογράφων πρός άκριβέστερον καθΌρισμόν των διαφόρων γρα¬ 

φών τοΰ κειμένου, έφ’ δσον κυρίως οΰχΐ έχδοσιν αυτοΰ ποιούμαι ένταΰθ-α, άλλ’ απλώς 
ερμηνευτικόν εις αυτό υπόμνημα συντάσσω. Περιγραφήν των κωδίκων τής «Ευαγγε¬ 

λικής προπαρασκευής » τοΰ Ευσεβίου ευρίσκει τις έν τή έκδόσει τοΰ Μγ&5, ρ. XIII 

κέξ.—Τάς διαφόρους γραφάς των κωδίκων έν συνδυασμφ πρός τά δί^'ηβ αυτών 
παρέχουσιν ήμΐν πάντες σχεδόν οΐ έκδόται τοΰ κειμένου. 

^ Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ, I 8. 1 ( = §163 = 1 [1887 1 40, Νίβδε)· II 5, 7 

( = § 89 = σΰτ, ρ, 100, 20 )' 7, 6 ( = § 187 =αΰτ. ρ. 121, 9)· 14, 2 ( = § 299 = 

αύτ. ρ. 146, 1 κέξ.)’ 14, 4 (= § 304 = αΰτ. ρ. 147, 3 ) 14, 5 (= § 309 = αΰτ. ρ. 

147, 19)· 14, 6 ( = § 313 = αύτ. ρ. 149, 10)· VIII 2, 1 ( = § 21 =ΙΙ | 1885] 181, 

13 ΝΪ6δ6 )· 6, 2 ( = § 155 = αύτ. ρ. 210, 18 ). 
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Πολ?νθΐ “^Ελληνες έχθρικώς έναντι των Ισραηλιτών διακείμενοι ελεγον, 

δτι οΰτοι ουδέποτε παρέσχον άνδρας θαυμαστοΰς, οιον τεχνών τινων εΰρε* 

τάς ή σοφίφ έν γένει διαφέροντας τών άλλων ανθρώπων Ένεκα τοιοΰτου 

τίνος λόγου θεωρεί ό Άρτάπανος ώς καθήκον αυτοΰ, δπως εν τή συγγραφή 

αυτοΰ προσγράψη σπουδαιοτάτας και χρησιμωτάτας εφευρέσεις πατριάρ- 

χαις τοΰ Ιουδαϊκού λαοΰ ώς θαυμαστά έργα αυτών. Ουτω λέγει περί τοΰ 

Αβραάμ, δτι οΰτος εν ΑΙγΰπτφ, ένθα έμεινεν εΥκοσιν έτη, έδίδαξε τόν 

βασι?^α τών Αιγυπτίων Φαρεθώθην την αστρολογίαν. Τό μνημονευόμενον 

χρονικόν διάστημα παραμονής τοΰ Αβραάμ εν ΑΙγΰπτφ ήτο ικανόν, δπως 

οΰτος κτήσηται έν τή χώρφ ταΰτη τά νόμιμα δικαιώματα τοΰ πολίτου αυτής 

καΐ μετ’ αποτελέσματος περαιτέρω διεξαγάγη τό διδακτικόν αυτοΰ έργον. Ό 

Ίώσηπος * παραδίδει ήμΐν την πληροφορίαν ταΰτην τοΰ Άρταπάνου ΰπό 

τινα παραλλαγήν. Ό Ιουδαίος οΰτος ιστορικός λέγει, δτι δ Αβραάμ οΰ 

μόνον τά περί την άστρονομίαν, άλλα και τήν άριθμητικήν έτι, έδίδαξεν εν 

ΑΙγΰπτφ και δή καΐ έδίδαξεν οΰτος ταΰτα οΰ μόνον τόν βασιλέα τής χώρας 

ταΰτης Φαρεθώθην, άλλα τούς Αιγυπτίους έν γένει πάντας, οίτινες πρό τής 

άφίξεως τοΰ Αβραάμ είς τήν χώραν αυτών οΰδεμίαν γνώσιν εΐχον περί τών 

πραγμάτων τοΰτων. *Ή τε άριθμητική καί ή άστρονομία Ικ Χαλδαίων ήλθον 

είς Αίγυπτον, έκ ταΰτης δέ ήλθον εΐτα αΐ επιστήμαι αΰται εις τούς Έλλη¬ 

νας*. Παρά τάς μικρά; ταΰτας διαφοράς, άς έπι τοΰ προκειμένου έμφανίζει 

ήμΐν ή έκθεσις αΰτη τοΰ Ίωσήπου έν σχέσει πρός τήν έκθεσιν τοΰ Άρτα- 

πάνου, είναι άναντίρρητον, δτι ό πρώτος τών Ιουδαίων τοΰτων ίστορίκών 

άντ?ΛΪ τάς πληροφορίας ταΰτας έκ τοΰ δευτέρου, εφ’ δσον έν μέν τή Π.Δ. 

οΰδείς λόγος γίνεται περί τοΰτων, 0 δέ Ίώσηπος ούδέποτε ή σπανιώτατα 

μόνον παρέχει τι έν τή Ιστορία αΰτοΰ, δπερ άμάρτυρον θά ήτο καί προϊόν 

απλώς ιδίας έπινοήσεως καί έμπνεΰσεως ^ Ένταΰθα έχομεν προφανώς ένώ· 

ί Πρβλ. Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός Άπ. ) II 12 

( = § 135 = V ( 1889 1 71, 7 κες. Νΐεεε ). 
* Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ. I 8, 2 ( = § 167 κέξ. = I [ 1887 ] 41 κέξ, ΝΪ656 ). 

* ’Ολίγον ανωτέρω τοΰ έν τή προηγούμενη σημειώσει άναγραφέντος τόπου τής 
< Ιουδαϊκής αρχαιολογίας », ήτοι 18,1 ( = § 161 = I [ 1887 ] 40, 9 κέξ. Νΐεεε ), 
λέγει δ Ίώσηπος, δτι ό Αβραάμ λιμού τήν Ίουδαίαν καταλαβόντος πρόθ'υμος ήτο, 

δπως χατέλθη είς τήν εύδαίμονα Αίγυπτον, ϊνα τούτο μέν μετάσχτ) τής υφιστάμενης 
έχει αφθονίας τών πρός τό ζην αναγκαίων, τούτο δέ ακροατής γένητσι τών εκεί 
Ιερέων διδασκόντων πράγματα άναφερόμενα είς τούς θεούς' δ Αβραάμ είχε τήν πρό- 

θ'εσιν, δπως άκολουθήση τοΐς διδάγμασι τούτων, έν ή περιπτώσει εύρισκεν, δτι 
ταΰτα κρείττονα ήσαν τών εαυτού, μετακοσμήση δέ ταΰτα επί τό βελτιον, έν ή περί· 
πτώσει χατεδείκνυτο, δτι οΰτος έπΙ τού προκειμένου άμεινον εκείνων έφρόνει. 

* Διάφορον έπΙ τοΰ προκειμένου γνώμην εχει δ Ο. ΗδΙδοΙιΟΓ, άρθρον ^ο- 

8€ρΙιιΐ5 (2 ) έν ΚΕ IX 2 ( 1916 ) 1964, 29 κέξ. έν άναφορφ πρός τά έν ταΐς προη- 

γουμέναις σημειώσεσι 15 καΐ 16 άναγραφέντα οίκεϊα χωρία τοΰ Ίωσήπου. 2ημειω- 
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πιον ημών μυθιστορηματικήν τινα σΰνθεσιν του ^Αρταπάνου μετά του 

χαρακτήρος του συνήθους αύτφ Ιουδαιόφρονος εκείνου ζήλου προς εξαρσιν 

του πνευματικού και ηθικού μεγαλείου προσωπικοτήτων τής ιουδαϊκής ίστο' 

ρίας. Λίαν απίθανα λοιπόν είναι τά ύπ’ αυτοΰ επί του προκειμένου λεγό- 

μενα' ουχι εϊκοσιν ετη, άλλα βραχύτατον μόνον χρόνον διέμεινεν δ *Αβραάμ- 

εν ΑΙγΰπτφ καί δη καί ευρισκόμενος εν μέσω σοβαρωτάτων κίνδυνων και 

συνεχόμενος ούτως άδιαλείπτως υπό βαρύτατων φροντίδων κατ* ουδένα τρό¬ 

πον επιτρεπουσών αΰτφ την άκώλυτον και ήρεμον διεξαγωγήν έργου τίνος 

ΰψηλοτέρας πνευματικής υφής καί χροιάς*. 

Έν τφ τελευταίφ εδαφίφ τής Ιν λόγφ παραγράφου λέγεται, δτι πολλοί 

των μετά του *Αβραάμ είς Αίγυπτον ελθόντων μετά την άποχώρησιν αυτοΰ 

εις τους κατά Συρίαν τόπους κατέμειναν εκεί διά την ευδαιμονίαν τής χώρας. 

Πιθανώτατα εχομεν ενταύθα έν άναφορ§ πρός τήν ιστορίαν καί τον θρύ¬ 

λον περί των 'Υκσώς ϊχνη παλαιάς τίνος παραδόσεως, ήτις οΰτε έπΙ τής 

Βίβλου οΰτε ΙπΙ των οίκείων πληροφοριών τοΰ Μανέθωνος θεμελιοΰται. 

Ενταύθα ποιείται 0 Άρτάπανος λόγον περί διεισδΰσεως είς Αίγυπτον και 

έγκαταστάσεως εκεί σημιτικών φυλών®. 

τέον έτι Ινταΰθα, δτι έν τη φράσει τοΰ Ίωσήπου : « έκ Χαλδσίων ταΰτ’ έφοίτησεν είς 
Αίγυπτον, δΰ'εν ήλΰ'β καί βΙς τούς "Ελληνας» τήν δεικτικήν αντωνυμίαν: «ταΟτα», 

ήτις άναφέρβται προφανώς εϊς τε « τήν αριθμητικήν » κσ'ι « τά περί τήν αστρονο¬ 

μίαν » καΐ παρέχει οΰτω τήν έννοιαν, δτι πάντα ταΰτα Ικ Χαλδαίων ήλθον είς Αϊγυ· 
πτον καΐ έκ τής χώρας ταύτης είτα ήλθον είς τούς "Ελληνας, άναφέρει ό ΗδΙεοΙιβΓ 
είς « τά περί τήν αστρονομίαν» μόνον καί παρέχει οδτω τήν άστοχον έννοιαν, οτι 
δήθ-εν ή έπιστήμη αυτή μόνον έχώρησε τήν άπό Χαλδαίων διά μέσου Αίγυπτου είς 
τούς "Ελληνας Ιξικνουμένην οδόν : άϊβ ΙβΙζίβΓβ Ιι&πι άμτοΐι ίΐιη νοπ άβη ΟΙιαΙ- 

θάετη η&οΐι Α8:γρ£επ ηηά νοπ ά& ζα άβη Ηβΐΐεηβπ. Πρός εναργεστέραν κατα- 

νόησιν τοΰ έπι τοΰ προκειμένου μεταφραστικού σφάλματος τοΰ Ηδίβοΐιετ πρβλ. προ- 

χείρως τήν λατινικήν μετάφρασιν τοΰ δϋοετ I (1957) 17 τείτο : ...βΐ πππιεΓοηιπι 
δοίεπίί&πι εΐ δίάεηιπι θ8πί§:ηε ίΐΐίδ ( δο. Α0§:γρίϋδ ) οοπιαιαηίο&νίί, η&πι 3ηίε 
Αδτ&ΐι&πιί &ά εε αάνεηΐηπι ΑεβΎρΙϋ τηθεδ εΓ&ηί 1ιηίπ5πΐ0(1ί άίδοίρΙΐηΒΓπτα, 

<5Π&ε & ΟΙιαΜ&είδ &ά Αε^γρίίοδ ρτοίεοί&ε Ιιΐπο πά Οταεσοδ Ιαπάετη ρετνεπε- 

Γπηϊ· τήν γαλλικήν τοΰ θ’ΑπάϊΙΙγ I {1744^ ) 35: II νοπίπί 1>ίεη ιηεηιε Ιεπτ 
επδεϊξηθΓ ΓΑΓΪίΙιιηεΐϊςιιιε ,εί ΓΑδΐτοΙο^ίε, ςπϊ Ιεατ εΙοίεπΙ ίποοηηπβδ: εί ο’εδί 
Ρ3.Γ Ιπί (χπε Ο0δ δοΐεηοεδ δοηί: ρ&δδέεδ άεδ ΟΙι&Ιάέεπδ απχ Ε^γρΙίεηδ εί άεδ 
Ε§·γρ1ίεη5 απχ Οτεοδ και τήν γερμανικήν τέλος τοΰ ΟΙεπιεπΙζ I (1899 ) 40 : Εγ 
πηΙεΓΠοίμείε δίε ΐη άετ Ατίΐΐιηαεί,ίΐί ππά άετ δΐετηΐτπηάε, ^ΛΊδεεπδοΒ&ίΙεπ, άίε. 

νοΓ δείπετ ΑηΙιιπηίΕ ϊΐιηεπ νδ11ί§; ίτεπιά ινΣίτεπ ; άεηπ δίε β^εΐαπ^ιίεπ νοπ άεπ 
ΟΙι&Ιά&ετη ζπ άεπ Α^γρίίεΓη πηά νοπ δίΐ ζα θεη ΟηεοΙιεπ. 

* Πρβλ. Γενέσ. 12, 10 κέ|. —Φίλ, περί Αβραάμ 19 κέ|. ( = §89 κέξ. = IV 

[ 1902] 21 κέξ. Οοίιη)· Ίωσ. I 8, 1 κέξ. ( = 161 κέξ. = Ι [ 1887] 40 κέξ. Νϊεδβ) 

και νί^εταπι έν τφ οίκείφ κριτικφ ύπομνήματι αύτοΰ. 

2 Παρ’ Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. (=άντιρρ. πρός Άπ. ) I 14 (§75 

κέξ. =ν [ 1889 ] 13 κέξ. Νίεβε) άναγινώσκομεν, δτι κατά Μανέθωνα άνθ·ρωποι 1» 
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§2. 
*Εν «άδεσπότοις» εΰρε, ?ιέγει παρ’ Εΰσεβίφ Αλέξανδρος 0 Πολυΐστωρ, 

τον Αβραάμ μεταβαίνοντα εις τούς γίγαντας" οΰτοι κατοικοΰντες έν τή 

Βαβυλωνίφ έφονεΰθησαν υπό των θεών διά τήν ασέβειαν αυτών" εις τού¬ 

των διαφυγών τον θάνατον κατφκησεν έν Βαβυλώνι καί πύργον κατασκευά- 

σας διητάτο έν αύτώ" 0 πύργος ούτος υπό τοΰ κατασκευάσαντος αυτόν Βή?,ου 

Βή?Λς ώνομάσθη. Ό Αβραάμ, άφ’ ού έπαιδεύθη τήν άστρο?νθγικήν επι¬ 

στήμην, πρώτον μέν εις Φοινίκην ήλθε καί τούς Φοίνικας έδίδαξε τήν επι¬ 

στήμην ταύτην, ύστερον δέ μετέβη εις Αίγυπτον. 

Πάντα, οσα εν τή παραγράφφ ταύτη περιέχονται, ήντλησεν δ Πολυΐ¬ 

στωρ, καθ’ ά αυτός ούτος ομολογεί, έκ βιβλίων «άδεσπότων», έκ βιβλίων 

δηλαδή, ςιιΟΓίιηι, καθ’ α ό νϊδ^βηΐδ ?.ατινιστΙ μεταφράζει, ο,ιιοΐοΓΟδ ίηοοΓίί 

δΰπΐ. Κατά ταΰτα ή παράγραφος αΰτη ούδαμώ; είναι προ"ίόν τής γραφίδας 

τοΰ Άρταπάνου' τούτου Ινεκα παραλείπεται αΰτη ΰπό των έκδόντων τά 

αποσπάσματα τοΰ Ιουδαίου τούτου λογίου ΡΓ6α(36π11)3ΐ καί Ηορίπετ. Έν 

τούτοις σημειωτέον σχετικώς, δτι πάντες οί έκδόται τής « Εύαγγελικής προ- 

παρασκευής» τοΰ Ευσεβίου συμπεριλαμβάνουσι και τήν παράγραφον ταύτην 

ώς δευτέραν έν τφ πρώτφ άποσπάσματι τοΰ Άρτάπάνου εϊτε άδήλως πως 

καί .σιωπη?νώς εϊτε διά σαφούς άπό τοΰ λοιποΰ κειμένου τής έκθέσεως τοΰ 

Πο?ι.υΐστορος χωρισμού τοΰ έξ άμφοτέρων πλέον των παραγράφων συγκρο- 

τουμένου άποσπάσματος τούτου, διά τής άγωγής δηλαδή τούτου ώς αΰτοτε- 

λοΰς κεφαλαίου ΰπό τον τίτ?.ον: « Άρτάπάνου ». Πρός δικαίωσιν τοΰ έγχει- 

ρήματος τούτου θά ήδύνατό τις ϊσως, δπως παρατηρήση, δτι υπό τά « άδέ- 

των πρός άνατολήν μερών άσημοι τό γένος είσήλσσον είς τήν Αίγυπτον καΙ αμαχητί 
υπέταξαν ταύτην πλήρως* τάς πόλεις ωμώς ενέπρησσν, τά ιερά των θ·εών κατέσκα¬ 

ψαν, τούς επιχωρίους εσφαξον, πολί.ών δέ τούτων ήγον έπ'ι πλέον είς δουλείαν τέκνα 
τε και γυναίκας. Σύμπαν τό εθ^νος αύτών έκαλεϊτο « 'Υκσώς», τ.έ. < βασιλείς ποι¬ 

μένες », διότι τό « ηκ » μέν έν χή Ιερφ γλώσση « βασιλέα » σημαίνει, τό « σώς » δέ έν 
τή κοινή διαλέκτφ» «ποιμένα»* ταΰτα συντιθ-έμενα παρέχουσι τό ονομα : «'Υκσώς». 

Έν τούτοις κατ’ άλλους, δ καΐ πιθανώτερον, δηλοϊ τό ονομα τοΰτο « αιχμαλώτους » 

κυρίως «ποιμένας», ούχι δέ «βασιλείς ποιμένας», διότι τό « υ« » καΐ τό « άκ » 

δασυνόμενα δηλοΰσιν αίγυπτιστί ρητώς τούς « αιχμαλώτους ». Οί 'Υκσώς οΰτοι, οΰς 
πάλιν καΐ ώς "Αραβας θ'εωροΰσί τινες, Ικράτησσν τής Αίγυπτου 511 έτη. Μετά ταΰτα 
έπαναστάσεως γενομένης έπολιορκήθησαν ούτοι υπό των Αιγυπτίων έν τινι όχυρφ 
πόλει. Κατόπιν συμβσσεως άπήλθ-ον οΐ πολιορκούμενοι 'Υκσώς αβλαβείς πρός άνα- 

τολάς, φοβούμενοι όμως τήν δυναστείαν των ’Ασσυρίων έχώρησαν πρός τήν Ίου- 

δαίαν, ένθ-α έγκατεστάθησαν καί έκτισαν τήν πόλιν των Ιεροσολύμων. Πρβλ. έτι 
Ίωσ. αύτ. I 26 ( = § 227 κέξ, = σύτ. ρ. 40 κέξ. = ΕΗΟ II [ 1848 ] 5785 κέξ. )* 

Κ.. Εερδίπδ, Βίε Οΐιτοηοΐο^ίε άετ Α^ΙΥΡΐΟΓ. Είπίείίπη^ πηά ΟΓδΙετ Τίιείΐ. 
ΚηΙίΙι άετ ΟπεΙΙεη. ΒθγΗπ - Εοηάοη - Ρατίδ 1849, σ. 317 κέξ.—Η. Ηννβΐά, 

έ.ά. I: ΕίηΙείΙυπβ ίη άίε Οεδς^ίοΐιίε άεε Υοΐ^εδ Ιετεεί (1864^) 558 κέξ.— 

I. ΡΓεη<3 εη ί 1ι 3 1, έ.ά. II (1875) 156 κέξ, 



310 Κωνσταντίνου “Ιω. Μερεντίτου 

σποτα » νοεί δ Πολυΐστωο ουχι έργα, ών οι συγγραφείς άγνωστοι είναι, 

αλλ* έργα κυρίως αΰτοΰ τοΰτου του Άρταπάνου αγνώστου τίτλου η ΙπΙ τό 

δρθότερον αποσπασματα έργων του Άρταπάνου αγνώστου τίτλου. 

*Εν τη εν λόγφ παραγράφφ λέγεται, δτι οί ασεβείς κάτοικοι τής Βαβυ¬ 

λωνίας « υπό των θεών » έφονεΰθησαν. Έν δι^ει τής φράσεως ταΰτης θά 

ώφει?ώ τις, όπως αμφισβήτηση παρά τφ συγγράφει ιουδαϊκήν καταγωγήν, 

εφ’ οσον παρά τοϊς Ίουδαίοις εις μόνον Θεός συνέχει και κυβέρνα τον σΰμ- 

'παντα κόσμον. Ό Ηοτζίείά^ ερμηνεύει τό πράγμα διά τής μνείας του γεγο¬ 

νότος, δτι ούχΙ εκ του Άρταπάνου προέρχεται ή παράγραφος αΰτη, άλλ* εξ 

έργων «άδεσπότων», ών συγγραφείς "Ελληνες βεβαίως θά ήσαν ή άλλοι 

οίοιδήποτε εθνικοί και ειδωλολάτραι δεχόμενοι την πολυθεΐαν. Έν τοΰτοις, 

καθ’ ά κατωτέρω δφόμεθα, δ Άρτάπανος εμφανίζει ήμΤν έν Γ 4 τόν Μωυ- 

σέα διαιροΰντα τήν Α’ίγυπτον είς 36 νομούς καί άποτάσσοντα έκπστφ των 

νομών τούτων πςός λατρείαν ϊδιόν τινα θεόν, ίδρύοντα δηλαδή ούτως έν τή 

χώρφ τού Φαραώ τό είδωλολατρικόν σύστημα τής πολυθείας. Ό ΗοΓζίβΜ, 

δστις δέχεται δπωσδήποτε, δτι Ιουδαίος ήτο δ Άρτάπανος ή δ άνώνυμος 

έπΙ τέλους συγγραφεύς τών Ιν λόγφ άποσπασμάτων, ούχί εύχερώς πρός Ιρμη* 

νείαν τού πράγματος θά ήδύνατο, δπως εξενέγκη καί Ινταύθα τήν αυτήν 
παρατήρησιν, ήν οΰτος Ιξήνεγκε και έπι τής δευτέρας παραγράφου τού πρώ¬ 

του άποσπάσματος. Τό τρίτον τουλάχιστον άπόσπασμα ούδαμώς είναι « άδέ- 

σποτον», αλλά τμήμα κατά τήν ρητήν τού Πολυΐστορος δμολογίαν τής 

« Περί Τουδαίων » συγγραφής τού Άρταπάνου. ΚαΙ περί μέν τής περιπτώ- 

σεως ταύτης τού τρίτου αποσπάσματος λεχθήσονται τά δέοντα εν τφ οίκείφ 

τόπφ, έν σχέσει δμως πρός τούς « θεούς» τού Α 2, οίτινες έφόνευσαν τούς 

ασεβείς Βαβυλωνίους, παρατηρώ, δτι τούτο πρός διασάφησιν ούδεμίαν χρείαν 

έχει οιασδήποτέ τίνος θεολογικής μακρηγορίας και έμβαθύνσεως. Ενταύθα 

πρόκειται περί απλής τίνος μόνον πληροφορίας τού συγγρας)έως παρεχόμε¬ 

νης Ιξ αντικειμένου, έκ τής περιοχής δηλονότι τής πίστεως αυτών τούτων 

τών Βαβυλωνίων, οίτινες ού μόνον πολλαχού αλλαχού, αλλά καΐ εν τούτφ 

έτι τφ σημείφ, δτι δηλαδή πολλοΐς θεοΐς ελάτρευον, κατεδείκνυον κατά τόν 

Ιουδαίον μονοθεϊστήν τήν « ασέβειαν » αυτών. 

Έν τω τελευταίφ έδαφίφ τής έν λόγφ παραγράφου, κατά τινα διεύρυν- 

σιν τών έν τή πρώτη παραγράφφ λεγοιιένων εμφανίζεται ήμίν δ Αβραάμ 

διδάσκων τήν επιστή}ΐην τής αστρολογίας πρώτον μέν τούς Φοίνικας, είτα 

δέ τούς Αιγυπτίους^. Έν τούτοις, ώς εκεί, ούτω καΐ ενταύθα έναργής είναι 

I Κ. Η 6 Γ ζ ί 6 1 ά, έ.ά. III ( 1857 ) 574. 

^ ΚαΙ τήν εϊδησιν ταΰτην τοΰ Άρταπάνου ή μάλλον τοΰ «ανωνύμου» Ιστορι¬ 

κού διάφορον πάλιν ·θ·εωρεΐ ό Ο. Ηοΐδοΐιετ, έ.ά. IX 2 (1916) 1964, 37 κέξ. 
τής οικείας έκθ'έσεως τοΰ Ίωσήπου· 
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τοΰ συγγραφεως ή προαίρεσις, όπως διά μεθοδικής πάντοτε και εύτεχνου 

μεταποιήσεως ή συμπληρώσεως τών οικείων βιβλικών πληροφοριών ύψώση 

τούς προγόνους τοΰ ιουδαϊκού λαού εις την αιγληεσσαν σφαίραν τών δημιουρ¬ 

γών και διδασκάί,ων τοΰ πολιτισμού πάντων τών λαών τής γης. 

Β. Άνάλυσις καΐ ερμηνεία τού δευτέρου αποσπάσματος: Ιωσήφ. 

§ί- 

Κατά τόν Άρτάπανον δ Ιωσήφ έγένετο απόγονος μέν τού Αβραάμ, 

υίός δέ τού Ιακώβ. Επειδή οΰτος κατά τήν σύνεσιν καΐ τήν φρόνησιν 

υπερείχε τών ά?ιλων αδελφών, επεβουλεύθη ΰπ’ αυτών. Προϊδών δ Ιωσήφ τούτο 

έδεήθη τών άστυγειτόνων Αράβων, όπως διακομίσωσιν αυτόν εις τήν Αίγυ¬ 

πτον. οι "Αραβες έξετέλεσαν τό αΐτούμενον, διότι οί βασιλείς αυτών ήσαν 

απόγονοι τοΰ Ισραήλ, υίοί δέ τού Αβραάμ και άδελφοί ούτω τοΰ Τσαάκ’. 

Έν πρώτοις παρατηρούμεν ενταύθα, οτι δ Άρτάπανος έπι τό άκριβέ- 

στερον ώφειλεν, δπως ε’ίπη περί τού Ιωσήφ, δτι οΰτος ήτο «απόγονος», 

«έγγονος» δηλαδή, ΰφ’ ήν έννοιαν παρέχει ήμίν τήν λέξιν ταύτην ό Άμμώ- 

νιος^ τού Ισαάκ κυρίως, τού πρώτου δηλαδή πάππου αΰτοΰ, άτε τούτου 

πατρός δντος τού Ιακώβ. 

ΚαΙ ενταύθα, καθ’ ά τούτο και κατά τήν άνάλυσιν τού τελευταίου έδα- 

φίου τού Α 1 έλέχθη, έχομεν πιθανώτατα ϊχνη τής περί τούς 'Υκσώς παρα- 

δόσεως, Ιφ’ οσον οΰδείς λόγος γίνεται περί πωλήσεως τού Ιωσήφ ΰπό τών 

άδελφών αυτού, ά)Αά περί διακομίσεως πολλφ μάλλον αΰτοΰ κατόπιν αΐτή- 

σεως είς Αίγυπτον έκ μέρους τών άστυγειτόνων καί συγγενών Αράβων®. 

Έν τούτοις Ινταύθα θά ήδύνατό τις, δπως άποκλίνων τής γνώμης ταύτης 

είπη, δτι δ Άρτάπανος αντικατέστησε τήν εικόνα τής πωλήσεως τοΰ Ιωσήφ 

διά τής εικόνας τής διρκομίσεως αυτού είς Αίγυπτον ΰπό τών Αράβων επί 

τφ σκοπφ κυρίως, δπως καθάρη τούς προγόνους αΰτοΰ τής μομφής έκτελέ- 

σεως σκληράς καί άστόργου πράξεως, ην αδυσωπητως επιρρίπτει αυτοίς η 

Βίβλος διά τής απλής μέν, έναργούς δμως καί συντριπτικής, περιγραφής τής 

1 Έν σχέσει πρός τόν βίον τοΰ Ιωσήφ πρβλ. Γενέσ. 37 κες. —Φίλ. περί Ιωσήφ 
1 ( = § 1 κεξ. = IV (1902] 61 κέξ. Οοΐιη)· Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ, ΙΙ^ 2 κέ|. 

( = §7 κέξ. = Ι 1 1887] 84 κΐξ. Νίθ56)' Η. Επίβδοΐι-δεγ, Ηΐεΐοΐι-ε άΆδγρΙε. 

I: ΙηίΓοάαοΙίοπ. — ΗίδΙοίΓβ άο5 άγη&είΐεε Τ ■ XVII. Κεΐρζίβ 18752, 150 κέξ. : 

XII. έροφαε άε 1& άοπιίη&Ιίοη άεε έΐταη^εΓε. — Ιοεερίι εη έ^^Ρ^^ε' τοΰ α ύ· 
τοΰ, ΟεδοΙιίοΙιΙε Α2γ·ρίεη’5 υ,ηίεΓ άεη Ρ1ΐ3ΐ·&.οη6η. Ν&εΐι άεη ΌεηΙ^αι&ΙεΓη 
δε&Γΐϊ. Ινβίρζίβ 1877, σ. 212 κέξ. : ϋίε ΖείΙ άετ Ρι-ειηάίιεΓΓδοΙι&ίί· Ιοεερίη ίη 
Ακ5φΙβιι· τοΰ αύτοΰ, Ιοδβρίι ίη Α^ίφΙεπ [ ΒεΓίίπ ] 1890. 

* Άμμων. 3.ν. : « έκγονος» ( = Ρ· 48, 1 κέξ. ν&ΙεΙίεηαεΓ [18822]). 

Τούτο δέχεται κυρίως 0 Η. Ι5\ν3ΐ<3, ε·α. I ( 1864^) 588. 
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πραξεως ταυτης^. Εν αναφορά προς την ύπόΟεσιν ταΰτην σημειωτέον, δτι 

^ Γενεσ, 37, 1 κέξ. — Ένταϋθα λέγεται, οτι εμίσησαν τον Ιωσήφ οί αδελφοί 
αύτοΰ, διότι ό πατήρ έφίλει αυτόν υπέρ πάντας τούς άλλους. Τά συναισθήματα τοδ 
μίσους και τοϋ φθόνου ελαβον έν ταϊς καρδίαις των αδελφών τοϋ Ιωσήφ εκτασιν 
και εντασιν σοβαράν και επικίνδυνον, δτε ούτος διηγήσατο αύτοΐς δύο ενύπνια, άτινα 
προφανή είχον την έννοιαν μελλοντικής τίνος αύτοΰ προσκυνήσεως εκ μέρους των 
αδελφών και τών γονέων αύτοΰ. Δράγματα έδέσμευεν ό Ιωσήφ μετά των αδελφών 
αυτοΰ εν μέσφ τφ πεδίω καΐ άνέστη χαΐ ώρθώθη τό δράγμα αύτοΰ, περιστραφέντα 
δέ τα δράγματα τών αδελφών αύτοΰ προσεκύνησαν τό δράγμα αύτοΰ" ό ήλιος καΐ ή 
σελήνή καΐ ένδεκα άστερες προσεκύνουν τον *Ιωσήφ έν τφ έτέρφ ένυπνίω αύτοΰ. 

Οτε μετά ταΰτα μετέβη δ “Ιωσήφ προς επίσκεψιν τών αδελφών αύτοΰ, οΐτινες έβο¬ 

σκαν τά πρόβατα τοΰ πατρος αυτών εν Συχέμ καί Δωθαείμ, ελαβον ούτοι την φρι¬ 

χτήν άποφασιν, δπως άποκτείνωσιν αύτόν και ρίψωσιν εΐτα τό πτώμα αύτοΰ είς ένα 
τών λάκκων αποκρυπτοντες έναντι τοΰ πατρός αυτών τό έγκλημα αύτών διά της ψευ¬ 

δούς πληροφορίας, βτι θηρίον τι χατέφσγεν αύτόν. Έν τούτοις ό Ρουβήν, τών άδελ· 
φών ο πρεσβυτερος, ε|είλετο αύτόν έκ τών χειρών αύτών καΐ έπεισεν αυτούς, δπως 
έμβάλωσιν αυτόν είς Ινα τών λάκκων εκείνων τών Ιν τϊ) έρήμφ' δ Ρουβήν είχεν 
εν νφ, όπως ανασυρη ύστερον Ικ τοΰ λάκκου τόν μικρόν αύτοΰ άδελφον και άπο- 

δωση αύτον τφ πατρι αύτοΰ. ΟΙ άστοργοι άδελφοι Ιξέδυσαν τόν Ιωσήφ τόν χιτώνα 
τόν ποικιλον, δν κατ’ έξαίρεσιν έποίησεν αύτφ δ πατήρ αύτοΰ, καΐ ερριψαν είτα 
αυτόν είς λάκκον κενόν υδατος. Μετ’ δλίγον διήρχοντο Ικεϊθεν έμποροι Ίσμσηλιται 
μεταβαίνοντες είς Αίγυπτον τοΐς Ιμπόροις τούτοις νυν κατά σύστασιν τοΰ Ιούδα 
έπωλησσν οί άδβλφοί τόν Ιωσήφ άναβιβάσαντες αύτόν έκ τοΰ λάκκου' οθτοι κατή- 

γαγον αύτόν είς Αίγυπτον. Ό Ρουβήν ήτο άπών τήν στιγμήν εκείνην, έπιστρέψας 
δέ και μη εύρων Ιν τφ λάκκφ τόν Ιωσήφ διέρρηξε τά ίμάτια αύτοΰ. ΟΙ άδελφοί 
τοΰ Ιωσήφ σφάξαντες έριφον έμόλυναν διά τοΰ αίματος αύτοΰ τόν χιτώνα τοΰ 
Ιωσήφ καΐ άπεστειλαν εΐτα αύτόν τφ πατρί αύτών λέγοντες, δτι θηρίον κατέφαγεν 
αύτόν. Ό Ιακώβ έπΙ τή θλιβερή ταύιη είδήσει διέρρηξε τά Ιμάτια αύτοΰ κα’ι επί¬ 

θετο σαχκον επι την δοφύν αύτοΰ χσΐ έπένθει τόν υιόν αύτοΰ ημέρας πολλάς. Τήν 
κακήν τσυτην πραξιν τών άθελφών τοΰ Ιωσήφ πειράται, δπως έίαγνίση έν τινι 
μέτρφ δ Ιουδαίος Φίλων, περί Ιωσήφ 4 ( = § 18 κέξ. = IV [ 1902 ] 65 ΟοΙίπ ) διά 
τών μεστών ρητορικού πάθους καί μεγαλόφρονος ήθους λόγων εκείνων τής πίκρας 
επιτιμήσεως, οϋς απευθύνει αύτοΐς ό σώφρων κσΐ ενάρετος Ρουβήν : « Καλήν εμπο¬ 

ρίαν εστείλασθε' τα κέρδη διανειμώμεθα' τοΐς άνδραποδισταΐς περί κακίας άθλων 
άμιλλησάμενοι στεφανηφορώμεν, προσυπερβάλλοντες αύτούς ωμότητι σεμνυνώμεθο' 
κατά ά?.λοτρίων εκείνοι συντίθενται, κατά δ’ οίκειοτάτων καΐ φιλτάτων ημείς, 
κεκαινούργηται μέγα όνειδος, περιβόητος αισχύνη, μνημεία κολοκάγαθίας οί πατέ¬ 

ρες ημών πανταχου της οικουμένης άπέλιπον, άπολείψομεν κσΐ ήμεϊς απιστίας καΐ 
μισανθρωπίας αθεράπευτους διαβολάς' φθάνουσι γάρ οί τών μεγαλουργηθέντων 
φήμαι πανταχόσε τών μέν επαινετών θαυμαζόμενοι, τών δ’ ύπσιτίων ψόγου καΐ 
κατηγορίας τυγχάνουσαι. τίνο άρα τρόπον δ πατήρ ημών τήν περί τών συμβεβηκό- 

των ακοήν δέξεται; τρισμακαρίφ καΐ τρισευδαίμονι τόν καθ’ ημάς βίον άβίωτον 
παρέσχησθε. τον πραθέντα τής δουλείας ή τού; πεπρακότας τής ό^μότητος οικχιεΐ- 

ται; πολύ μάλλον, εύ οΐδα, ημάς, έπεί καΐ τοΰ αδικεΐσθαι τό άδικεϊν χαλεπώτερον" 

τό μέν γάρ δυσί βοηθεϊτσι τοΐς μεγίστοις, έλέω και έλπίδι, τό δ’ ούδετέρου μετέ- 

χον άπασιν ήττάται τοΐς κριταϊς. άλλα τί ταΰτα θρήνων άπηχώ ; βέλτιον ήσυχάζειν, 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αύτοΰ 313 

ό ϋ&ΐιηβ^ ού/.Ι επαρκως έν ταΰτη διείδε του Άρταπάνου τόν ιουδαιόφρονα 

ζήλον προς έξαρσιν τοΰ ηθικού μεγαλείου καΐ τής αρετής τοΰ ιουδαϊκού 

λαοΰ καΐ ουτω ταχέως τε και άκρίτως δέχεται έν όψει ταΰτης, οτι δ συγ* 

γραφευς των έν λόγορ αποσπασμάτων κατ’ οΰδένα τρόπον δΰναται, δπως 

Ιουδαίος είναι. 'Η πληροφορία, λέγει, δτι ο Ιωσήφ προεϊδε δήθεν τήν 

κατ’ αύτοΰ έπισΰστασιν τών αδελφών αυτοΰ καί τούτου έ'νεκα εδεήθη τών 

άσιυγειτδνων Αράβων, όπως διακομίσωσιν αύτόν εις τήν Α’ίγυπτον, άπο* 

κλίνει ισχυρώς τής οικείας διηγήσεως τής « Γενέσεως» και κατ’ ακολουθίαν 

ούδαμώς αυτή δύναται, δπως είναι ιουδαϊκής προελεύσεως. Τήν ίεράν ιστο¬ 

ρίαν τής Βίβλου διηύρυνόν πως ενίοτε οι Ιουδαίοι δι’ ελαφρών προσθη¬ 

κών, δμως ουδέποτε παρεποίουν ούτοι ταύτην διά τής παρεμβολής σοβαρών 

αντιλογιών, ώς ή ανωτέρω και αί έν άλλοις ετι σημείοις τών έν λόγφ απο¬ 

σπασμάτων ούχΙ σπανίως άνακΰπτουσαι πρό τών οφθαλμών ήμών^ 

Διά τοΰ τελευταίου έδαφίου τής έν λόγφ παραγράφου άπέδωκα έν νέφ 

ελληνική γ^αύσση τό κείμενον τοΰ Άρταπάνου έ'χον ώδε : «είναι γάρ {εο. 

Άρτάπανος φησι) τούς τών Άράβοιν βασιλείς άπογόνου; Ισραήλ, υίούς τοΰ 

Αβραάμ, Ισαάκ δέ άδελφούς ». Οΰτω παρέχουσι τό κείμενον τά πλεΐστα 

τών χειρογράφων, οΰτω δε εξέδωσαν αύτό δ δϊερΙίΑίιιΐδ, δ Ηείηίοΐιεη, δ 

ΟδίδίοΓά, δ Βίηάοτίίαδ, δ νί§:6Γαδ, ό Μγα3 καΐ ό ΜΐίΠεηΐδ. Δεδομένου, 

δτι διά τών «άπογόνων» οί «Ιγγονοι» κυρίως δηλοΰνται, καθ’ ά δ νίδ^ε- 

Γϋδ λίαν δρθώς λατινιστί μεταφράζει: ΑΓ&όαπι δηίπι Γ6§·6δ (δο. ΑγΙ&ρ&- 

ηαδ δίΐ) ΙδΓΑεΙίδ ηοροΙεδ, ΑΙογ&Ιι&ιπι ίΙΗοδ εΐ Ι3&&α ίταΐτεδ εδδβ, είναι 

προφανές, δτι δ Άρτάπανος θεωρεί τόν Ισραήλ εκ πλάνης ώς πατέρα τοΰ 

Αβραάμ. Πρός άρσιν τής γενεαλογικής ταύτης άταξίας προτείνει 0 (χ&ίδίοΓά 

έν τφ οίκείφ κριτικφ ΰπομνήματι αύτοΰ τήν άντικατάστασιν τοΰ « Ισραήλ » 

διά τοΰ « Ισμαήλ », τήν γραφήν δέ έν συνεχείς : « υϊοΰ » ώς παραθέσεως είς 

τήν γενικήν πτώσιν τοΰ « Ισμαήλ » αντί: « υΙοΰς », έν τούτοις δμως έπε?.ά· 

θετό οΰτος, όπως προτείνη περαιτέρω καΐ τήν γραφήν : « άδελφοΰ » αντί: 

«άδελφούς», ϊνα ούτως έχει τήν δέουσαν έπΙ του προκειμένου γενεαλογικήν 

άκο?ωυθίαν καΐ αρμονίαν. Ό ΡΓεηδ0η{;1ια.1 ούτως ακριβώς έξέδουκε τό κεί¬ 

μενον: «...Ισμαήλ, υιού τοΰ Αβραάμ, Ισαάκ δέ αδελφού». 

μή καί αυτός πσραπολαύσω τινός άπευκτοϋ· τραχύτατοι γάρ έστε είς οργήν καΐ απα¬ 

ραίτητοι καί πνεϊ λαμπρός έτι δ εν έκάστω θυμός». Τήν δλην Ιστορίαν τοϋ συγκι- 

νι^τικωτάτου τούτου επεισοδίου τής εχθρότητος κατά τοΰ Ιωσήφ έκ μέρους τών 
αδελφών αύτοΰ καί τής πωλήσεως αύτοΰ ύπ’ αύτών παρέχει ήμϊν ό Φίλ. αύτ. 1 χέ|. 

{=§ 4 κε|. =αύτ. ρ. 62 κεΙ-». Πρβλ. καί Ίωσ. ιουδ, άρχαιολ. II 2, 1 κέξ. 

{ = §9 κέξ. =Ι [ 1887 ] 84 κεξ. Νΐθδε). 

^ Αιι§. Ρ. Ο δ 1ι η 6, έ.ά. II ( 1834 ) 201. 

2 "Ομοια τφ Β&1ιιιβ λέγει καί ό Οοταίηαε δβ^υϊθΓΗδ 3. δ^ηοίο - ΒΓΪδβοηε, 

έ.ά. XXI (1857) 1567. Πρβλ. δσα εναντίον τοιαύτης τινός έπΙ τοΰ προκειμένου 

δόξης λέγει δ Β. Η 6 γ ζ ί 6 Ι ό, έ.ά. III (1857 } 574. 
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'Ο 80§^αί0Γα5 ^ εν δψει του γεγονότος, ότι ο Υί^οπίδ εν τφ κειμένφ 

αΰτοΰ ακο?^οΰθως προς την πεπλανημένην χειρόγραφον παράδοσιν εγραψεν: 

« Ισραήλ» αντί του ιστοοι>ίώς δοθοΰ: « Ισμαήλ» καί: « υιούς »-« αδελ¬ 

φούς» αντί δήθεν: « υιόν »-« αδελφόν », αναφωνεί μετ* εκπλήξεως: Οιιίδ 

θΓ0άίά6Γίΐ: νΐ§:0Γαπι ίΆηίο εΓΓοτί ρερεΓοΐδδε, ώσεί οί εκδόται των αρχαίων 

κείμενων ό^φειλον, δπως πανταχοΰ και πάντοτε διορθώσι τά τυχόν έν τοϊς 

χειρογράφοις υφιστάμενα σφάλματα. Έν δψει του γεγονότος πάλιν, δτι ο 

80§·ιιί0Γα3 τάς γραφάς: « υιόν » καΐ « αδελφόν » παρεχει ήμΧν ως παραθέ¬ 

σεις τού εν γενική πτώσει κειμένου «Ισμαήλ» άντί των γραφών: « υίοΰ » 

και « άδελφοΰ », θά άνταπέδιδεν ϊσως 0 νί^εηΐδ, εϊ εζη, τήν ανωτέρω κατα- 

γραφεΐσαν φιλοφροσύνην του δηκτικού έκ μέρους του έν λόγφ καθολικού 

επισκόπου καθορισμού εκδοτικού τίνος δήθεν σφάλματος αυτού διά λέξεων 

όμοιου τινός περιεχομένου και ύφους: Ουΐδ ΟΓεάϊάεΓίΐ: αριιά δ0§·αί0Γϋΐη 

ίαηΐ&ηι ί^ηοΓαπΗαΡί §·Γ3.πιπΐ2ΐΙιοε0 ΟΓεεαεε ! Έν τούτοις των πεπλανημέ- 

νων τούτων γραφών, άς λίαν Ιπιπολαίως προτείνει ό δθδΊΐίεΓμδ, μετά πολ¬ 

λής όντως εύγενούς ηρεμίας ποιείται μνείαν ό καλός κάγαθός ΡΓβηάβηίΗμΙ: 

υιόν ιηοχ άδελφόν οοπιιηβηίιΐδ οδί δθ§·ϋί6Γμ3, ώσεί έπρόκειτο ούχΙ περί 

άδοκήτων και άσυγχωρήτων γραμματικών σφαλμάτων, άλλα περί σοβαρών 

και άξιολόγων διορθωτικών Ιμπνεύσεων! 

§2. 

*Αφ* ού ήλθεν ό *ίωσήφ είς τήν Αίγυπτον και συνεστήθη χφ βασι?ιεΐ, 

έγένετο διοικητής τής όλης χώρας. Έν φ πρότερον άτάκτως ο1 ΑΙγύπτιοι 

Ικαλλιέργουν τήν γην, διότι άδιαίρετος ήτο ή χώρα, και ούτως οί ελάσσονες 

ήδικούντο ύπό των κρειττόνων, πρώτος ό Ιωσήφ διεμοίρασε τήν γην και 

διεχώρισεν αύτήν διά σαφών ορίων' πολλήν γην χέρσον ούσαν κατέστησαν 

οΰτος γεωργήσιμον, τινάς δέ των γαιών έδωκε διά κλήρου τοϊς ίερεύσιν. 

Έφ’ οσον έν τή « Γενέσει ευρύς λόγος γίνεται περί τής μεγαλειώδους 

εκ μέρους τού Φαραώ άνυψώσεως τού *Ιωσήφ διά τήν σύνεσιν αυτού εις τήν 

περίλαμπρον θέσιν τού γενικού διοικητού και επόπτου τής χοίρας, λίαν εύλό- 

γο)ς ό Άρτάπανος συντομώτατα περιγράφει ενταύθα τά οικεία γεγονότα. Ό 

Φίλων® καΐ ό Ίώσηπος^ είναι έπι τού προκειμένου εκτενέστεροι άκολου- 

θούντες προφανώς τή « Γενέσει ». "Οσα εν συνεχεία λέγει ό Άρτάπανος περί 

διαιρέσεως καί καλλιέργειας τής γης, ύ·ψούσι τον Ιωσήφ εις τήν θέσιν τού 

σοφού ρυθμιστού τής εθνικής οικονομίας τής Αίγυπτου®. 

1 Οοπιίπυδ 3 8&ηοί;ο - Βπδδοηβ έ.ά. XXI (1857) 1575, 
2 Γένεσ. 41, 39 κέξ. 
^ Φίλ. περί Ιωσήφ· 21 ( = § 119 κε|. =ΐν [1902] 86, 6 κέξ. Οοΐιη ). 
Ίώσ, ίουδ. άρχαιολ. II δ, 7 ( = § 89 κές. =Ι | 1887 | 100 κέξ. Νίβδβ). 

·■' Πρβλ. σχετικώς Γ. Ε. ^&ΐ>1οπδ1^^^, Ορηεουΐϋ, ςαίθυβ εΐ &ηϋ- 

'Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό εργον αύτοϋ 31δ 

§ 5. 
*0 Ιωσήφ καί τά μέτρα έτι εΰρε καί μεγάλως διά ταύτα ηγαπηθη ύπο 

των Αιγυπτίων. Ένυμφεΰθη δ’ ούτος τήν θυγατέρα Ήλιουπολίτου τινός 

ίερέως *Ασενέθ, εξ ής έγέννησε τέκνα. Μετά δέ ταύτα ήλθον προς αυτόν ο τε 

πατήρ καί οί αδελφοί αυτού κομίζοντες πολ?ιην περιουσίαν και κατιρκισδη* 

σαν έν τή πόλει Καισάν' και έπλεόνασαν οι Συροι εν τή Αιγυπχφ. 

Ή αγάπη, μεθ* ής 0 λαός τοίν Αιγυπτίων περιεβαλε τον Ιωσήφ, ει καΐ 

ουτος ξένος ήτο, μαρτυρεί εναργώς τήν αρετήν αυτού καί τήν έκτακτον αξίαν 

τής υπέροχου αυτού προσωπικότητος. 

Περί τού γάμου τού *Ιωσήφ άναγινώσκομεν έν τε τή « Γενεσει »^ καΐ 

παρά Φίλωνι ® καί Ίωσήπφ®, ότι οΰτος ήτο κυρίως έργον του βασιλέως. Έν 

τφ σημείφ τούτφ δ τε Φίλων και ο *Ιωσηπος αντλοΰσι προφανώς την πλη- 

οοφορίαν αΰτών Ικ τής Βίβλου. Πάντως παρατηρούμεν, δτι, οσα μέχρι τούδε 

είπεν ήμίν ό *Αρτάπανος περί τού ^Αβραάμ και τού Ιωσήφ, αποκλίνουσι 

μέν πως των εν τή Π.Δ· ?ιεγομένων, οΰδαμώς δμως στερούνται ιστορικής 

τίνος βάσεως. Βαθμηδόν έν τούτοις θά χωρήση ό Ιουδαίος οΰτος λόγιος είς 

περιοχάς αύθαιρέτων και άμαρτύρων λογοτεχνικών έπινοήσεων καί συνθέ¬ 

σεων, δι* ών εύμεθόδως καΐ σταθερώς επιδιώκεται ή εξύψωσις τού πολιτι¬ 

σμού καί τού Ιστορικού βίου Ιν γένει τών Ιουδαίων. Γούτο γίνεται κατ έξο* 

χήν έν τφ τρίτφ άποσπάσματι, έν φ περιγράφεται δ βίος τού Μωυσέως. 

*Εν τή πρώτη παραγράφφ κέξ. τού κατωτέρω άναλυθησομένου τρίτου 

άποσπάσματος λέγει 0 Άρτάπανος, δτι τελευτήσαντος τού *Αβρααμ καί τού 

υίοΰ αυτού Μεμψασχ^ενώθ, όμοίως δέ καΐ τού βασιλέως τών ΑΙγυπτιων, 

παρέλαβε τήν δυναστείαν ό υιός αυτού Παλμανώθης. Ουτος προσεφέρετο 

έναντι τών Ιουδαίων μετά πολλής σκληρότητας. ΚαΙ πρώτον μέν φκοδομη* 

σεν οΰτος τήν πόλιν Κεσσάν καΐ καθίδρυσεν Ιπ’ αΰτή ιερόν, ειτα δε κατε- 

σκεΰασε τον εν Ήλιουπόλει ναόν. 

Έν αρχή τού κειμένου τούτου άποχελούντος τας δυο πρωτας παραγρα· 

φους τού τρίτου άποσπάσματος τού Άρταπάνου άναγινώσκομεν επί ?ιεξει: 

«*Αβραάμ τελευτήσαντος καί τού υιού αυτού Μεμψασθενωχ^, ομοίως δε καί 

τού βασιλέως τών Αιγυπτίων... ». Έν τή « Γενεσει »* άναγινώσκομεν, οτι ο 

Φαραώ έκάλεσε τον *Ιωσήφ μετά τήν προαγωγήν αυτού είς τήν θέσιν τού 

1'ενικού διοικητού καί επόπτου τής Αίγυπτου «Ψονθομφανήχ». Εν ταΐς 

έν λόγφ παραγράφοις τού τρίτου άποσπάσματος πρόκειται κατά ΡΓ0ΐι00η- 

φαθ&ε Αεδ^φΙίοΓυιη.,. ίΠπδίΓ&ηΙυι· ; εϊο. II, Εά. δΐφυε &πίπι&<3ν6Γ8Ϊοη65 ίΐάί. 
^ Ο. 16 ΙνίΐΙβΓ. Εα^άυηϊ ΒαΙδνοΓαπι 1806, ρ. 172 κέ|. 

1 Γένεσ. 41, 45. 
2 Φίλ. περί Ιωσήφ 21 ( = § 121 = IV [ 1902 | 86, 14 κεξ. Οοΐαη ). 
^ Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 6, 1 (—§ 91=1 [1887] 101, 14 κες. ΝΪ686 ). 

* Γένεσ. 41, 45. 
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Ιΐιαί’ περί του θανάτου του Ιακώβ καΐ του υίοΰ αΰτοΰ Ιωσήφ ή « Ψον- 

θομφανήχ», καθ’ ά τοϋτο τά εν συνεχεία λεγάμενα άπαιτουσιν. Έφ’ δσον 

εν Β I δρθώς 6 Άοτάπανος όμιλεϊ περί τοΰ πατρός Ιακώβ καΐ τοΰ υϊοΰ 

^ίωσηφ, οφείλομεν, δπως δεχθώμεν, δτι δ Πολυΐστωρ κυρίως διπλοϋν 

ενταύθα διεπραξε σφάλμα άντικαταστήσας τον «Ιακώβ» μέν διά τοΰ 

« Αβρααμ», τον «Ιωσήφ» δέ ή επι τό δρθοτερον τον «Ψονθομφανήν» 

δια τοϋ « Μεμψασθενώθ » Τό όνομα τοΰτο έ'κειτο ϊσως έν τφ κειμένφ τρεις 

λεξεις κατωτέρω, ήτοι είχε τό κείμενον τοϋτο ώδε : « Αβραάμ τελευτησαντος 

και τοΰ υίοΰ αυτοΰ, θμοίως δέ καί Μεμψασθενώθ, τοϋ βασιλέως των Α!γυ- 

πτιων,... καθ’ ά ό ΚΓαάεηίΙιαΙ δέχεται καΐ έ'γραψεν έν τφ κειμένφ αδτοϋ. 

^ κ τής θεσεως ταΰτης ώθησεν ϊσως 0 ΓΙολυϊστωρ τον « Μεμψασθενώθ » 

λογφ συγχΰσεως καί παρανοήσεως των πραγμάτων τρεις ;^ξεις άνωτέρω και 

παρεσχεν ημιν τό έν αρχή τοϋ παρόντος εδαφίου καταγραφέν κεί|.ιενον, 

οπερ παραδίδουσιν ήμΐν πάντα τά οϊκεϊα χειρόγραφα. Τό όνομα « Μεμψα- 

σθενωθ » ε^ναι πλαστόν καί ψευδές όνομα τοϋ βασι?^ως των ΑΙγυπτίων. 

Χήν ευφυά ταϋτην διόρθωσιν τοϋ ΡΓεαάεηΙΙΐδΙ ούδείς των έκδοτων της 

« Ευαγγελικής προπαρασκευής » ή των άποσπασμάτων τοϋ Άρταπάνου άνέλα- 

βεν είς τό κείμενον αΰτοΰ. Καί εγώ,εΐ καί εϋστοχον θεωρώ ταΰτην, ουδαμώς 

έτόλμησα, όπως άναλάβω ταΰτην είς τό παρόν ύπόμνημά μου έν δψει τής 

ομοφώνου παραδόσεως των χειρογράφων, ήτις τον «Μεμψασθενώθ» παρέ¬ 

χει οΰχΐ ώς βασιλέα των Αιγυπτίων, άλΓ ώς υ!όν τοΰ Αβραάμ. Παρατηρη- 

τέον δμως^ΙνταΟθα, δτι ή νέα κατάστασις των πραγμάτων, ήτις άνεκυψεν έν 

Τφ βίφ τοϋ Ϊουδαϊκοΰ λαοΰ διά τοϋ θανάτου τοΰ βασιλέως των Αιγυπτίων 

καί τής διαδοχής τοΰτου δπό τοΰ σκληρού Παλμενώθου, ή έπιβάρυνσις δη¬ 

λαδή τοΰ λαοΰ τόΰτου διά παντοειδών καταναγκαστικών έργων άνοικτίρμο- 

νος και πίκρας δουλείας, διατελεΐ έν εΰλόγφ σχέσει καί συναφεία οΰχί τόσον 

μετά του Ιακώβ καί τοΰ υΐοΰ αΰτοΰ Ιωσήφ ή «Μεμψασθενώθ» ή πολλφ 

ελαττον μετά του Αβραάμ καί υίοΰ τίνος αΰτοΰ «Μεμψασθενώθ» καλού¬ 

μενου, δσον μετά τοΰ Ιωσήφ πολλφ μάλλον καί τοΰ υίοΰ ή των υίών αΰτοΰ. 

Επιρροήν τινα παρά τφ Φαραώ καί τή κυβερνήσει τής χώρας επ’ εΰνοίφ 

τοΰ ϊουδαϊκοΰ λαοΰ θά ήδΰνατο, δπως ασκήση, οΰχί 6 Ιακώβ, δστις γέρων 

και επηλυς ων ήντλει τίτλους εΰγενείας καί σεβασμού παρά τφ Φαραώ και 

τφ αιγυπτιακφ λαφ εκ τής αίγλης καί τής ακτινοβολίας τοΰ υπέροχου αΰτοΰ 

ι;. Ρ'ΓεηθοηίΙι&Ι, ε.ά. II (1875 ) 217, 

2 υρβχ_ Ρ&ΓίΙΐ6 5Γ_ Αε^γρίίβοΐΐδ ΡεΓ8οπηεππ&ιπεπ δει άεη Κΐδδδί- 

Ιτετη, ιη Ρ&ργηΐδτοΐΐ^η, &ιι{ Ιηεοΐιηίΐεη. ΒεΓίίη 1864, σ. 71 έν λ. ; Ρ&Ιπΐ3ηοίΙιβδ· 
σ 96 έν λ.: Ρδοιυώοιηρίιαηοΰίΐιε· -\ν. Ρ α ρ β’8 ΗΗπάινοΓίεΓΰϋοΙι άετ κηε- 

ο1ιΐ3οΐ26η Ει§:εηπ3ηιεη. 3. Αυίΐ. Νεη δεατθ. νοη Ο. Ε, Ρ ε η ε 1 ε γ 9 Η&ΙίΙε 
ΒταυπΗοΙηνεί^ 1863 - 1870, σ. 11140 έν λ. : < Παλμανώδης * · 1699^ ίν λ.: . Ψο- 
■σομφάνηχος » καΐ « Ψονθομφανήχ ». 
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υίοΰ, ή πολλφ ελαττον 0 προ πολλοΰ άποθανών Αβραάμ καί υιός τις αΰτοΰ 

οιοσδήποτε προ πολλοΰ πάλιν άποθανοόν, άμφότεροι δέ Ιν οΰδεμια ιδιαιτέρςι 

σχέσει διατελοϋντες μετά τής Αίγυπτου, δσον δ Ιωσήφ πολλφ μάλλον καί 

εις των σπουδαιότερων υιών αΰτοΰ, δ πρεσβύτερος φέρ’ εϊπεΐν « Μεμψασθε¬ 

νώθ » ϊσως κα?ιθυμενος. Ή α’ίγλη καί τό κΰρος άνδρός τίνος μετά τον θάνα¬ 

τον αΰτοΰ ακτινοβολεί επί τούς νεαρούς καί σφριγώντας υιούς αΰτοΰ μάλλον 

ή επί τον γηραιόν και έν τφ περιθωρίφ τοΰ βίου πλέον διατελοΰντα πατέρα 

ή πολλφ ελαττον επί τον πάππον και παπεπίπαππον αΰτοΰ. Κατά ταΰτα γρα- 

πτέον ϊσως ενταύθα: «Ιωσήφ τελευτησαντος και τοΰ υίοΰ αΰτοΰ Μεμψα- 

σθελ'ώθ... ». 

Εκείνο έν τοΰτοις, δπερ ιδιαιτέρως διαφέρει ήμίν επί τοΰ προκειμέ- 

νου καί δπερ κατηνάγκασεν είς την παρεμβολήν ενταύθα των δυο πρώτων 

παραγράφων τοΰ τρίτου άποσπάσματος, είναι κυρίως ή έν τή δευτέρφ τού¬ 

των γινόμενη μνεία τής οίκοδομήσεως ΰπό του Παλμενώθου πόλεώς τίνος, 

ής τό όνομα οΰχί πολύ διάφορον είναι τοΰ όνόματος τής έν Β 3 μνημο¬ 

νευόμενης πό?νεως, έν ή κατφκίσθησαν 6 πατήρ καί οί άδελφοί τοΰ Ιωσήφ. 

Ό Άρτάπανος παρέχει ήμίν ένταΰθα δύο όνόματα αιγυπτιακών πόλεων, 

άτινα γραφικώς τε καί φωνητικώς Ισχυρώς όμοιάζουσιν άλλήλοις. Έν Γ 2 

τό όνομα τής οίκείας πόλεως παρέχεται ήμΐν έν τοίς χειρογράφοις ΰπό τόν 

τύπον: « Τέσσαν », δν ό δίερίι&ηιΐδ διώρθωσεν εις « Κεσσάν »' τήν διόρθω- 

σιν ταύτην άνέλαβον πάντες οί έκδόται τοΰ οίκείου κειμένου πλήν τοΰ Μτ&δ, 

οΰ ή διάφορος γραφή μνημονευθήσεται κατωτέρω. Έν Β 3 τό ό'νομα τής οι¬ 

κείας πόλεως ή τά όνόματα των οικείων πόλεων παρέχονται ήμΐν έν τοίς χειρο* 

γράφοις ώδε: « εν τη Ήλιου πόλει καΐ Σαεί»’ « έν Ήλιουπόλει καί Σάει »' 

«έν τή πόλει καί Σαίν». Ό δίερΒ^παε έν τη Ικδόσει αΰτοΰ έγραψεν : «εν 

τή πό?ιει Καισάν»’ τήν γραφήν ταύτην άνέλαβον πάντες οί έκδόται τοΰ 

οίκείου κειμένου πλήν τοΰ ΚΓεαάεηΙΙι&Ι καί τοΰ Μτ^δ, ών αί διάφοροι 

γραφαί μνημονευθήσονται κατωτέρω. Διά τήν ομοιότητα ταύτην τών δνο- 

μάτων τών έν λόγφ αιγυπτιακών πόλεων, ώς ταΰτα παραδίδονται ήμΐν ΰπό 

τών χειρογράφων ή ώς ταΰτα διωρθώθησαν ΰπό τοΰ δίερίιαπΐ, οΰχί ευχε¬ 

ρής καθίσταται τοίς έρευνηταΐς δ ακριβής καθορισμός τής ταΰτότητος αυτών 
καί ή διασάφησις τών συναφών ιστορικών γεγονότωνΈν τή « Γενέσει »^ 

άναγινώσκομεν, ότι δ Φαραώ καί δ Ιωσήφ κατφκισαν τόν Ιακώβ καί τους 

1 Πρβλ. σχετικως τά οίκεϊτ» κριτικά υπομνήματα τών εκδοτών τής « Εύαγγελι- 

κής ίϊροπαρασπευής » καί τών αποσπασμάτων τοΰ Άρταπάνου, ετι δέ Ρ. Ε. Ια- 

θίοιιδίίϋ, έ.ά. II ( 1806 ) 140. 191 κέξ. — ϋοπιίηϊ Βε^αΐβΓΪ & 8&ηοίο- 

ΒΓΪ5δοιΐ€, ε.ά. XXI ( 1857 ) 1675· Ο. Ε δ ε γ 3, ϋαι-οίι Οοεεη ζαηα 8ΐη&ί. Αα3 άεηι 
'%''3.ηάεΓΐ)αοίιβ ηηά άετ ΒίδΙΐοΤίιεΙι. Εεϊρζί§: 1872, σ. 498 κέξ. — 505 I. Ρ τ ε υ- 

άεηΐΐΐίΐΐ II ( 1875 ) 158 χεξ- -217. 

2 Γένεσ. 47, 1 κέξ. 
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υίους αΰτοϋ εν Γέσεμ η Ραμεσσή, της Αίγυπτου βέλτιστηεν τη 

« Εξόδφ » δε, οτι οι Ισραηλϊται « φκοδόμησαν πό?ι£ΐς οχυράς τφ Φαραώ 

την τε ΠειχΒώ «αι Ραμεσσή καΐ “Ών, η εστιν Ήλιου πόλις». Έν οψει των 

χωρίων τούτων τής Βίβλου δυνάμεΰα ϊσως επ'ι τοΰ προκειμένου, όπως συνα- 

γαγωμεν πόρισμά τι κατά τό μάλλον και ήττον άκριβές και σαφές. *Αμφό- 

τερα τά εν λογφ ονοματα, το τε «Καισάν» δηλαδή και τό «Κεσσάν», 

προήλδον κατά πάσαν πιθανότητα έκ παραφθοράς τοΰ ονόματος «Γέσεμ». 

Η παραφθορα αυτή συνετελεσθη κατα διάφορον τρόπον εφ’ έκατέρου των 

ονομάτων τούτων ίσως τούτο συνετελέσθη και λόγφ τής τάσεως τοΰ *Αρτα- 

πάνου, όπως τά γεωγραφικά ονόματα τής Βίβλου Ιμφανίζη υπό τΰπους τής 

αιγυπτιακής γλώσσης. Τό « Κεσσάν » αντί τοΰ βιβλικού «Γέσεμ» ανταπο- 

κρίνεται τφ ιερογλυφικφ « Κεσεμ ». Περίεργον φαίνεται ήμϊν ένταΰθα τό 

γεγονος, οτι ο Αρταπανος Ιπ αμφοτερων των έν λόγφ περιπτώσεων διά 

των άναγραφέντων όνομάτων Ιννοεΐ πόλεις, Ιν φ έπΙ τής πρώτης μέν περι- 

πτωσεως περί «γης» κυρίως γίνεται λόγος, επι τής δευτέρας δέ μνημονεύε¬ 

ται πόλις, ητις ουδαμώς περιλαμβάνεται μεταξύ των μνημονευθεισών έκεί* 

νων τριών πόλεων τής « Εξόδου », άς φκοδόμησάν ποτέ οι Τσραηλΐται τφ 

Φαραώ. Καθ* & δ Ι^ΒΙοπεΙζίαδ λίαν δρθώς λέγει, έμφανίζεται ήμΐν έπι τοΰ 

προκειμένου δ Άρτάπανος έαυτφ έναντιοόμενος καΐ άντιλέγων ή τουλάχι¬ 

στον ούχΙ Ιπαρκώς γινώσκων τόν οίκεϊον τοπογραφικόν χάρτην. Ό Άρτά· 

πανος λεγει ήμϊν, ως είδομεν, τοΰτο μέν, δη δ πατήρ τοΰ Ιωσήφ και οί 

αδελφοί αύτοΟ κατφκίσθησαν μετά τήν άφιξιν αύτών είς Αίγυπτον έν τή 

πόλει « Καισάν », τοΰτο δέ, δτι ή πόλις «Κεσσάν» φκοδομήθη υπό τοΰ 

βασιλέως Ικείνου των Αιγυπτίων, δστις άποθανόντος ήδη τοΰ Ιωσήφ μετά 

πολλής σκληρότητας έφέρετο έναντι των Ιουδαίων, υπό τοΰ Παλμενώθου 

δηλονότι. Αυτά ταϋτα τά πράγματα δηλοΰσιν ήμϊν, οτι δ Άρτάπανος περί 

τής Γεσεμ κυρίως ομιλεϊ ενταύθα, εϊ και εν τφ εργφ τοΰτφ άναμίγνυνται 

υπ αύτοΰ μετά των αληθών και πολλά τά ψευδή, άτινα άντλεΐ οΰτος εκ τήσ 

περιοχής παραδόσεων σκοτεινών και συγκεχυμένων. Τήν Γέσεμ, τήν « βελ- 

τίστην» έκείνην « γήν » τής « Εξόδου», έν ή εγκατεστάθησαν οϊ Ίσραηλΐ- 

ται, «πόλιν» καλεϊ δ Άρτάπανος. Κατά ταΰτα ρητέον άνενδοιάστως, δη δ 

Αρτάπανος λόγφ προφανούς πλάνης έθεώρησε τήν «Καισάν» καΐ τήν 

« Κεσσάν » ώς ονόματα δύο διαφόρων πόλεων. Τήν πόλιν « Γέσεμ » ταύτί- 

^ Τούς υίούς τοΰ Ιακώβ ποιμένας προβάτων όντας κατέστησεν ό Φαραώ άρχον¬ 

τας και των έαυτοΰ κτηνών. Πρβλ. Φίλ. περί Ιωσήφ 42 ( ~ § 257 = IV [1902] 

115 κέξ. Οοΐιη ). Παρ’ ’Ιωσ. ΐουδ. άρχαιολ. II 7, 6 ( = § 188 =1 (1887] 121, 

13 κέξ. Νίβ50) άναγινώσκομεν, δτι ό Φαραώ συνεχώρησε τφ Ιακώβ, δπως ξή μετά 
των τέκνων αύτοΰ έν 'Ηλιουπύλει, διότι έν τή πόλει ταύτη καί οί ποιμένες αύτοΰ 
είχον τάς νομάς αυτών. 

2 “Εξοδ. 1, 11. 
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ζει περαιτέρω δ Ι^Ι>Ιοπ8ΐίϊιΐ3 μετά τής «Κωχώμης», ής πλησίον ήγειρε 

κατά τόν από τοΰ Μανέθωνος κυρίως τάς πληροφορίας αυτού άντλουντα 

Αφρικανόν^ καΐ κατά τόν άκολουθούντα αύτφ Ευσέβιον® πυραμίδας δ είς 

τήν πρώτην δυναστείαν άνήκων βασιλεύς Ούενέφης, έφ* οΰ λιμός μέγας κατέ- 

σχε τήν Αίγυπτον. Πάντα ταΰτα αναφέρει δ Αφρικανός είς τήν πρώτην 

δυναστείαν, ήτις πολύ αρχαιότερα είναι των χρόνων τοΰ Τωσήφ και τής 

άφίξεως των Ισραηλιτών είς Αίγυπτον. Έν τοΰτοις, δσα περί πυραμί¬ 

δων ένταΰθα λέγονται εν συνδυασμφ προς τό ό'νομα τοΰ Οδενέφου, άνήκουσι 

προφανώς είς τούς χρόνους των Ισραηλιτών και είς τήν Γέσεμ, τ.έ'. τήν 

άνω τής Μέμφιδος κειμένην περιοχήν, ένθα υπάρχουσιν αί πυραμίδες και δ 

νομός των Ήρακλεοπολιτών. Κατά ταΰτα δ Αφρικανός έκ τής ομοιότητος 

των όνομάτων άπατηθεις άπέδωκεν, δσα ανωτέρω λέγει περί τοΰ Οδενέφου, 

τφ Μανέθωνι άντλήσας ταΰτα άλλοΟέν ποθεν. 'Όσα έγράφοντο έν τοϊς αίγυ- 

πτιακοϊς βιβλίοις έν σχέσει πρός τούς χρόνους τοΰ βασιλέως Χενεφρή, περί 

οΰ εκτενής λόγος γίνεται υπό τοΰ Άρταπάνου έν τφ κατωτέρω άναλυθησομένφ 

τρίτφ άποσπάσματι αύτοΰ καΐ δστις άνήκει κατ’ Αφρικανόν® είς τήν δευ· 

τέραν δυναστείαν, άνήνεγκεν δ χρονογράφος οΰτος είς τόν βασιί^έα Ούενέ· 

φην τής πρώτης δυναστείας. Έκ πάντων τούτων προκύπτει, δη ή « Κω· 

χώμη» ούδεμία άλλη πόλις ήτο ή αυτή αΰτη ή Γέσεμ, ής πλησίον κεϊνται 

κατά τόν συγγραφέα, έξ οΰ ήντλησε τάς οίκείας πληροφορίας αύτοΰ δ Μανέ- 

θων, αί κατά τούς χρόνους τοΰ Χενεφρή κυρίως οίκοδομηθεΐσαι πυραμίδες. 

Αίνιγμόν είς τάς πυραμίδας ταύτας ποιεϊται κατά πάσαν πιθανότητα δ Πλί- 

νιος δμιλών περί τίνος Ι&οιίδ τεραστίων διαστάσεων* κειμένου μεταξύ τοΰ 

νομοΰ Άρσινοίτου και τοΰ νομοΰ Μεμφίτου. ΟδχΙ άπίθανον είναι, δτι είς 

τήν Γέσεμ άναφέρονται, δσα δ Πλίνιος πάλιν λέγει®: ...3ο1Ϊ5 ηιιοφαε ορρΐ- 

άαιη, ςαοά ηοη ρΓοοιιΙ Μεηιρίιί ιη Αε§·7ρΒ δίία άΙχίπιιΐδ, Αταό&δ αοπάί- 

ΙΟΓεδ Ιΐ8ΐ5εΓ€. Ένταΰθα πρόκειται ίσως περί των Αράβων εκείνων, οίτινες 

κατά τούς χρόνους τοΰ Αβραάμ ή τοΰ Ιωσήφ κύριοι έγένοντο τής Αίγυ¬ 

πτου και κατέστησαν έδραν αυτών τήν Τάνιν. Απόγονοι αυτών βραδύτερον 

ίδρυσαν τήν *Ηλιούπολιν. 
'Ο ΕΓεαάεηί:!!»! νομίζει, οτι διά τοΰ ονόματος «Καισάν» τοΰ Α 3 

κατ’ούδένα τρόπον νοείται ή Γέσεμ τής «Γενέσεως», ήν δ Άρτάπανος 

«Κεσσάν» γράφει έν τφ Γ 2. Έν τφ οίκείφ κειμένφ αύτοΰ παρέχει δ 

ί Παρά Συγκέλλφ έν : 08ΗΒ I (1829 ) 101, 4 κε|. ΠΐπάοΓίΐϋδ ( = ΡΗΟ II 

[ 1848 I 539& χεξ. ). 

* Αύτ, ρ. 103, 2 κέξ. (=αύτ. ρ. 5395). 

* Αυτ. ρ. 104, 4 ( = αύτ. ρ. 5395 ). 

* Ρϋη. ηίΐί. 5Ϊ5ί:. V 9 (9 ), δΟ. 

5 Αύτ. VI 29 (34 ), 177. 
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ΡΓεικϊεηίΙίΕΐ ούχΙ τήν γραφήν του Βίιβρίιαπΐ: « εν τή πόλει Καισάν », άλλα 

την γραφήν : «εν Ηλιου πόλει καΐ Σαν». Κατά ΙνείΓοηπε ^ ι^ά ωφειλέ τις, 

Οπως γραφή : « Ερμου - », « Ήλιου πόλις », όμως ; « Έρμοπολίτης », « Ή¬ 

λιοπολίτης ». Πράγματι παρ’ Άρταπάνφ ευρίσκομεν εν Γ 9 μέν τους τΰπους: 

«Έρμου πόλις», «Έρμοπολίτης», εν Γ 11 δέ τον τόπον « Διος πόλις», 

όμως εύρίσκομεν παρ’ αυτφ έν Β 4, Β 3 καί Γ 8. 35 καί τούς τόπους 

« Ηλιουπολις » και « Ηλιουπολίτης » Έν τοότοις, εϊ καί ούχΙ κατά πάντα 

γενικού κόρους είναι ό κανών του ΕείΓοηηο, αναμφισβήτητος κατά Κτου- 

άεηΐΐιαΐ είναι ή γραφή: «Ήλιου πόλις», ήτις παρέχει τό δικαίωμα τής έν 

τφ Ιν λογφ χωρίφ τού Άρταπάνου διαιρέσεως του ονόματος «Καισάν» εις 

την φρασιν: «και Σαν». Ουτω και παρά Πλουτάρχφ® τήν φράσιν: «τον 

μέν ουν Ωρον είωύασι Καίμιν προσαγορεόειν » διώρθωσεν 6 Ρίηόβτιίε εις 

την φρασιν: «...καί Μιν προσαγορεόειν». Κατά ταυτα κατφκίσθησαν οί 

Ισραηλϊται εν Ηλιουπόλει καί Σάν. Έν Ήλιουπόλει κατφκουν Ίσραηλϊ- 

ται, καθ* ά τοΰτο πολλαχώς μαρτυρεΐται ^ « Σάν » είναι εν των πο)1ών δνο· 

ματων τής Τανεως, πολεως τής κάτω Αίγυπτου κειμένης άνατολικως τού 

Δέλτα τού Νείλου®, ένάα Ιποιησέ ποτέ Ινώπιον των Αιγυπτίων τά θαύματα 

αυτού 0 Μωυσής®. Ο Άρτάπανος καλεϊ τήν πόλιν ταότην ούτω και οδχ'ι 

δια τού έλληνικοΰ ονόματος αυτής, έπειδή κατά ΡΓδαάβηίΗμΙ άρέσκεται 

ουτος, όπως τα γεωγραφικά δνόματα έμφανίζη ΰπο τόπους τής αίγυπτιακής 

^ Μ. ΕοΙτοηηβ, Κβοιιβίΐ όβε ίπδΟΓίρίίοηδ §;Γβοςιΐ€5 βί Ιπίίηββ άβ 
Ι’ΐέ&ί'ρΙβ 6ί0, II, Ρ&Γίδ 1848, σ. 48 κέξ, 

2 Πρβλ. Ργ. ΡΓ(;ίδϊ§·1ζ6, ΐνότΐβΓ^ιιοΙι όβτ ^τίθοίιίδοΐιβη ΡΕργηιβνίΓίεοη- 

0€π ιηίί Είπδοΐιΐιΐδδ όβτ ^τίβοΐιίβοίιεη Ιηδοΐιηίίδη, ΑιιίεοΙίΓίίΙεη, ΟδίΓαΙτ», 

Μϋΐηίεπ8οΙιί106Γ αδ\ν. 3ΐΐ3 Α^γρίεπ. ΒεβΛ. ΐιηά νοη Ε. Κίεδδΐίη^. 

III: Βεδοπόετε "ννοΓίετΗδΙε. ΒενΗπ 1931, σ. 265& κέξ. έν λ.: < Έρμοπολίτης > 

κε|. — σ. 2651), 20 κέξ. έν λ. : « Ήλιοπολίτης » κέξ. 
^ Πλούτ. περί *Ίσ. καΐ Όσ. 56 ( =ή6·. ρ. 3471)). 

^ Πρβλ. Έξόδ. 1, ΙΓ Ίωσ. ιουδ. άρχσιολ. II 7, 6 ( = § 187 κέξ. =Ι [ 1887 ) 

121, 8_κεξ. Νΐεδε)· Κ. Εερδΐηδ, έ.ά. I ( 1849) 326· Κ. 01ιβ1)β3, νογαβ€: 
ά’ιιη Εδγρίίεη εη δγΓΪε, επ ΡΙιέπΐςΐε, επ Ρπίεδίΐπε εΐο. &τι Χΐνπ»β βίέοίε αναηΐ 
ηοίτε έτε. ΤΓ&όυεΐίοη αη&ΐγΐϊηιιε ά’ηη ρα.ρ^'^ηΐδ όιι Μυ^έε ^ηΐαππίφαε εΐο. 
Ανεο 1& οοΙΙαΒοΓαΠοπ άε €1ι. \ν. Οο ο ό \νΐ η, Οΐΐδίοπ ■ δυτ - 8δοηε - Γατίδ 1866 
σ. 211. 

δ Πρβλ. IV. Ρδρε-Ο. Ε. Βεηδείετ, έ.ά. III 2 ( 1863 Ί8703) 14835 
έν λ. : « Τάνις ». 

® Ψαλμ. 77 (78 ), 12. Πρβλ. Η. ΒΓο^δοΗ, Οεο^Γδρ^ίδεΗε Ιπβο^τϊΓίεη 
&1ί&§7ρΙϊδο56Γ ΠεηΙίπι&ΙεΓ ^εδ&ηιαιείί: νναΗτεπά άετ &αί Βείε51 δείπετ ΜδίεδίπΙ; 
άε3Κοηϊ§3 ΡΓΐεάΓΪε5 λνϊΙδεΙηι IV. νοη ΡΓεχίΒΒεη ϋηΐεηιοιπιηεηεπ τνίβδεηδοΒσίΙ- 

ΙϊοΗεη Κείβε ίη Α^γρΙεη, Ει-Ιαυίετί; ηηά Ητβσ. Ι : Α^γρΙεη. Οΐβ 

ΟεοίίΓΕρΙί’.θ 003 αΕεη Α^γρίεπΒ άεη &1ΐΗ§γρΙί8ε5επ ΟεηΐίίπΕίεΓπ εΐο. 
Εεΐρζί^ 1857, σ. 300· Ο. Ε5εΓ5, ε.ά. σ. 498 κέ|. 

16 -12 - 1957 
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γλώσσης, καθ’ ά τούτο παρετηρήσαμεν ανωτέρω καΐ επί τού ονόματος: « Κεσ- 

σάν». Ή άνατολικως τού Δέλτα κείμενη περιοχή αυτή, ένθα εύρίσκετο ή 

πό?ας Τάναϊς, καλείται Αραβία. Τούτο καλώς γινώσκει δ Άρτάπανος λέγων 

εν Γ 34 έν σχέσει προς τήν διά μέσου τής περιοχής ταότης πορείαν των εξ 

Αίγυπτου εις τήν πατρίδα αυτών επανερχόμενων Ιουδαίων : « ... διαβάντας 

τούς κατά τήν Αραβίαν ποταμούς καί διαβάντας ικανόν τόπον επί τήν Έρυ* 

θράν τριταίους έλθεΐν Θάλασσαν »’. 

Έν Β 3 παρέχει δ Μγε5 τήν γραφήν: «εν τή Ήλιου πόλει καί Σάι ». 

ΚαΙ έν Γ 2 πάλιν αντί τής γραφής : « ...τήν Κεσσάν οίκοδομήσαι » παρέχει 

ήμϊν δ Μταδ κατ’ αναφοράν, ως έν τφ οΐκείφ κριτικφ ΰπομνήματι αυτού 

(ραίνεται, προς τήν « Σάιν » τού Β 3 τήν γραφήν; « ...τήν τε Σάιν οΐκοδο- 

μήσαι». «Σάις» είναι τό δ'νομα τής πρωτευουσης τής κάτω Αίγυπτου, έδρα 

τού βασιλέως τής 26·ης δυναστείας. Έν αυτή υπήρχε λαμπρός ναός τής Αθή¬ 

νας - Νηίθ Άναντιρρήτως χειρόγραφά τινα έπΙ τής πρώτης τουλάχιστον 

περιπτώσεως παρέχουσί πως ήμιν τήν γραφήν τού Μγε8, έν τοότοις όμως 

ούχΙ άπίθανον είναι κατά Ρ'ΓεηάεπΙΙιμΙ, ότι ώς « Σάις» πολλάκις άντελαμ· 

βάνετό τις τού δνόματος; « Σάν-Τάνις». Όμοίως παρέχεται «Σαΐτης» 

αντί « Σάλιτις » καί « Σεθρωίτης »®. 

Έν τέ>νει τού Β 3 λέγεται, δτι « έπλεόνασαν » έν τή ΑΙγόπτφ οί « Συ- 

ροι». Τό « πλεονάσαι » άνακαλεΐ είς τήν μνήμην ήμίδν τάς φράσεις τής Π.Δ. 

των Έβδομήκοντα : « τοίς πλείοσι πλεονάσεις τήν κληρονομιάν... »* καί: 

«...επλεόνασε τό άργόριον»®, άς είχε κατά πάσαν πιθαν(5τητα επί τού προ· 

κειμένου πρό οφθαλμών δ Άρτάπανος. Διά τού δνόματος τώ·ν « Σόρων » 

κα?ιεϊ δ Άρτάπανος τούς Ίσραηλίτας, δι’ οΰς λόγους και « Έρμιούθ » τοό- 

* Πρβλ. Γενέσ. 45, 10: < κοί κατοικήσεις εν γή Γέσεμ Αραβίας»· 46, 34: 

^...ϊνσ κατοικήσητε έν γή Γέσεμ Αραβίας»" Ήροδ. II 158, 1 κέ|. ; « ...δς ( δο. 
Νεκώς) τή δι<»ρυχι έπεχείρησε πριδτος τή ές τήν Έρυ’δρήν Θάλασσαν φερούση, 

...ήκται δέ άπό του Νείλου τό ύδωρ ές αυτήν, ...κατυπερθ·ε ολίγον Βουβάστιος πό- 

λιος παρά Πάτουμον τήν 'Αραβίην πόλιν έσεχει δέ ές τήν Ερυθρήν Θάλασσαν»· 

Η. Βητ^δοΗ. Οεο^τβρ^ΐδοΗε Ιπ5θ5ΓΪίΐ6η I ( 1857 ) 126, 140. 

8 Πρβλ. Ήροδ. II 28, 1· 170 κέξ. — 175, 2· Πλατ. Τίμ. ρ. 216- Στράβ· XVII 

1, 18 ( = ρ. 1153α = ρ. 802ς = ΙΙΙ [1852] 370, 10 κέ|. Κτ&ιηεΓ)· ^ν. Ρ&ρε- 

Ο. Ε. Β ε η 8 β 1 β Γ, ε.ά. III 2 ( 1863 - 1870® ) 1327& εν λ.: « Σάις », 01 Ιερείς τής 
πό?νεως ταότης ήσαν όνομαστοί διά τήν σοφίαν αυτών καΐ έφείλκυον έξ Ελλάδος 
τούς διανοουμένους προς έπαιρήν αυτών έκ τοϋ σύνεγγυς μετά τής αιγυπτιακής θρη¬ 

σκείας και θεολογίας, 
® Παρ' *Ιωσ. περί τής άρχσιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός Άπ. ) I 14 ( = § 77 

κέξ. = V (1889 } 13 κεξ. Νΐββε = ΡΗΟ II [ 1948 ] 5665 κέ|.). Πρβλ. Κ. Π ε ρ δίυ 5, 

έ.ά. I ( 1849) 339. 

* ’Αρνθμ. 26, 54. 

δ Πσραλειπ. II 24, 11. 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑβ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠβΥΔΩΝ -Ετβς ΚΖ' 21 
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τους εν Α 1 Ιχάλεσεν. Διά των ονομάτων τούτων καλεϊ ο “Αρτάπανος τούς 

Ισραηλίτας προς αποκρουσιν της μομφής, δτι ούτοι προήλΰόν ποτέ εκ του 

Οχλου τής Αίγυπτου, και προς βεβαίωσιν τουναντίον του γεγονότος, δη ούτοι 

αποτελοΟσιν ιθαγενή λαόν τής ίερας γής τής Παλαιστίνης, 

§4. 

Οι Συροι ουτοι, οιτινες Ερμιούθ ωνομάζοντο, κατεσκεΰασαν και τό 

εν Αθως και το εν Ηλιουπολει ιερόν. Μετά ταύτα ετελεΰτησεν δ τε *Ιωσήφ 

και ο βασιλεύς των Αιγυπτίων. 'Ο Ιωσήφ κρατών τής Αίγυπτου περισυνέ- 

λεξεν εν ταΐς άποθήκαις τον κατά την διάρκειαν των επτά ετών τής ευφορίας 

εν απλετφ άφθονί(? παραχθέντα σίτον και εγένετο δεσπότης τής Αίγυπτου. 

"Ανευ ενδοιασμού τίνος προτείνει δ * τήν άντικατάστασιν τής 

φρασεως του κειμένου : « εν Άθως » διά τής φράσεως: « Ιν Πειθφ » ΙπΙ τφ 

λόγφ τούτο μεν, δτι αυτή άποτελεΐ σολοικισμόν: « έν Άθως» άντί δήθεν: 

« Ιν Άθφ», τούτο δέ, δτι ούδεμία πόλις ΰφίσταται εν ΑΙγΰπτφ Αχούσα 

τοιούτον τι όνομα. Περί τής πόλεως « Πειθούς » γίνεται, ώς εΤδομεν, λόγος 

Ιν τή « Έξόδφ » * ώς περί μιας των τριών οχυρών πόλεων, $.ς οΐ ’Ισραηλϊ* 

ται φκοδόμησαν τφ Φαραώ. Έν τούτοις παρατηρητέον σχετικώς, δτι τό 

ό'νομα: « Άθως» είναι άκλιτον και κατ* άκολουθίαν τόσον σοβαρόν σολοικι¬ 

σμόν άποτελεϊ ή φράσις; « Ιν Άθώς », δσον καΐ ή φράσις : « τφ Φαραώ »^ 

Άλλ* ή πόλις: « Άθώς» ούδεμία άλλη είναι ή αυτή αύτη ή « Πειθώ » τού 

86§;αίβπ, ήν ταύτίζουσί τινες μετά τής « Πατοΰμου » τού *Ηροδότου*. Τό 

όνομα: «Άθώς » προήλθε κατά πασαν πιθανότητα εκ τού δνόματος: « Πειθώ » 

δι’ άποβολής τού ώς άρθρου θεωρηθέντος γράμματος: «Π», καθ’ δ παρά 

τοΤς μεταγενεστέροις των γεωγράφων ή « Πάτουμος » τού Ηροδότου « Θούμ » 

καλείται, καΐ ασφαλώς κατ’ αντιπαραβολήν προς τήν Ήτάμ τής Βίβλου*. 

ΉΆθώς αύτη άνταποκρίνεται πιθανώτατα τή πόλει :« Άτς» ή: «Άθιτς» 

των μνημείων®. Έν συναφείς: πρός τούτα σημειωτέον ετι, δτι ούχί: «εν 

Πειθφ» θά ελεγομεν εν τινι στιγμή, καθ’ α ό δε^αίοταδ λέγει, αλλά: «εν 
Πειθοϊ». 

^ Όοπιίπηε δεδυίεπιβ & δαποΐο - Βηδεοηε, ε.ά. XXI (1857) 1575. 
2 "Εξοδ. 1, 11, 

® 'Ηρόδ, II 158, 2. Πρβλ. λΥ. Κείίπετ, Οε ίτΗβΐηεηΙΐδ Μβπείΐιο- 
π ϊ 5, ςη^ε δρηά Ιοεερίιυηι οοπίτα Αρίοπευι Γ 14 εί I 26 δΐιπί. ϋίδδ. Ματί^υτ^ί 
ΟπΐίοΓίιιη. 1859, ρ. 5. 

^ Κριτ. 15, 8. 11. 
^ Πρβλ. Η. Βηι^δςΐι, Οεο§:Γ&ρ1ιίδθ1ιε Ιηδοΐιηίίεη 1 (1857 ) 274. Πρβλ. 

έτι Ρ. Ε, } β 1 ο ϋ δ Ιί ί ί, £ ά, II (1806 ) 140' Ε. Η ε γ ζ ί « 1 0, έ.ά. Ι1Σ (1857 ) 

484, σημ.* — Η. Ε ·ϊν 3 1 ά, ε.ά, II ( 1865^) 20, σημ. 2' λν. Ρ 3 ρ ε ■ Ο. Ε. Βεπ- 
δ ε 1 ε Γ, ε.ά. ΙΠ 2 ( 1863 · 1870^ ) 11475 έν λ. : « Πάτουμος >. 
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;ί *Η πληροφορία τού Άρταπάνου, καθ’ ήν οί ’Ισραηλϊται κατεσκεΰασαν 

τό εν Άθώς και τό εν Ήλιουπόλει ιερόν, γενν§ εκ πρώτης οψεως εύλογον 

εκπλη|ιν. *0 δοβΊΐίοηΐδ* έρωτα μετά πολλής απορίας, κατά τίνα τρόπον θά 

ήδΰναντο οί Εβραίοι, δπως κατασκευάσωσι ναόν τινα τφ άληθινφ αυτών 

Θεφ εν γή αιγυπτιακή. Πρόκειται ενταύχθα περί ιερού τίνος κατασκευασθέν- 

^ τος εν χόπφ, ένθα διέμενον οΐ Εβραίοι, πρός ?^ατρείαν τού Θεού αυτών ή 

τιερί ναού αφιερωμένου θεότητί τινι των ΑΙγυπτίων; Έκατέρα τών περι¬ 

πτώσεων τούτων θά ήτο κατά δ^δΊΐίεηιιη εύ'λογος, εν τοΰτοις εις ούδεμίαν 

σχετικήν ερευνάν άποδΰεται ούτος κατα?ιειπομένου ούτως ήμΐν τού χρέους τής 

διαλευκάνσεως καΐ διασαφήσεως τού ζητήματος τοΰτου. Έν Β 4 πρόκειται 

περί κατασκευής ιερών εν χρόνοις, καχθ* ούς εζη εϊσέτι δ Ιωσήφ καΐ οί 

'Εβραϊοι μετά πολλής φιλοφροσύνης και άγάπης κατφκίσθησαν υπό τού Φα¬ 

ραώ εν Γέσεμ. Κατά ταύτα ούχΙ άπίθανον είναι, δτι ούτοι πλησίον τών 

άλλων πλεονεκτημάτων καΐ προνομίων Ισχον Ιπι πλέον καί τήν άδειαν ίδρΰ- 

Γ σεως ναών πρός λατρείαν του Θεού αύτών. Έν τοΰτοις τούτο ούχΙ εύχερώς 

I θά ήδΰνατο, δπως λεχθή καί Ιν άναφορ$ πρός τό Γ 2, εν φ τε?νευτήσαντος 

ήδη τού Ιωσήφ εβασίλευε τών Αιγυπτίων δ Παλμανώθης, δστις μετά σκλη* 

ρότητος Ιφέρετο Ιναντι τών Ιουδαίων" τά ΰπ’ αύτού Ιν Κεσσάν και Ήλιου- 

πόλει ίδρυθέντα ίερά θά άνήκον κατά πάσαν πιθανότητα είς αίγυπτιακάς 

θεότητας άνεγερθέντα διά χειρών τών δούλων καΐ δεινώς βασανιζομένων 

Εβραίων. Παρά ταύτα Ιν σχέσει πρός τήν πρώτην περίπτωσιν ούχί απίθα¬ 

νος είναι ή ύπόθεσις, δη τά Ιν Άθώς και Ήλιουπόλει ίδρυθέντα ίερά κατε- 

σκευάσθησαν ύπό τών Εβραίων κατ* Ιντολήν καί υπό τήν Ιποπτείαν αύτού 

τοΰτου τού Ιωσήφ, πρός λατρείαν αίγυπτιακών χθεοτήτων. Άναντιρρήτως 

I τοιαΰτη τις τού πράγματος Ιρμηνεία γενν$ έ'κπληξιν καί ισχυρώς ξενίζει 

ήμάς Ιν δι(;6ΐ τού γεγονότος, δτι Πουδαϊος είναι δ συγγραφεύς και κατ’ άκο¬ 

λουθίαν κατ’ ούδένα τρόπον ούτος θά ήδΰνατο, δπως βαρΰνη τούς προγό¬ 

νους αύτού διά τού ανίερου τοΰτου έργου τής κατασκευής καί ίδρΰσεως 

εθνικών καί είδωλολατρικών ναών και ιερών εν γένει. Έν τοΰτοις τό πρά¬ 

γμα ούχί κατά πάντα ούτως εχει. Πανταχόθεν Ιλέγετο, δτι οί Ιουδαίοι 

κατεφρόνουν τών εχθνικών θρησκειών διδάσκοντες ή νομοΟετούντες και επι- 

τάσσοντες, δπως μηδείς προσκυνή θεούς ή άπέχηται τών εν ΑΙγΰπτφ ώς 

ιερών θεωρουμένων ζφων, άλλ* δπως πάντες κατά πάσαν εύκαιρίαν άνατρέ- 

πωσι καΐ καταστρέφωσι ναούς τε καΐ βωμούς τών θεών, χθΰωσι δέ καΐ κατα- 

ναλίσκωσι τά ίερά τών Αιγυπτίων ζφα^. Πρός αποκρουσιν μομφών τοιαΰ- 

V 

1 Βοηχΐχχχΐδ 86§:χιΪ6γχι5 & 8&ποΙο - ΒγΪ55οπ0, έ.ά. XXI (1857 ) 1575. 
- Πρβλ. σχετικώς Ία>σ. ίυυδ. άρχαιολ. III 7, 7 { = § 179 κέξ. = I [ 1887 ] 194 

κέξ. Νΐβδε)· περί τής άρχαιότ. Ίουδ. (=:άντιρρ. πρός Άπ. ) I 26 ( = § 238 κ$|. 
= V Ι 1889 I 41 κέξ. Νΐεδβ = ΕΗΟ Π ! 1848 ] 5795 κέ|. )· I 28 (= § 261 κέ|. = 
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της τίνος ύφης παρέχει ήμΐν ό Άρτάπανος ειδήσεις ιστορικού δήθεν χαρα- 

κτήρος, καθ’ ας επιφανείς προσωπικότητες του ιουδαϊκοί λαοί κατέστησαν 

ποτέ ίδρυταί και αυτής ταΰτης ετι τής θρησκείας των ΑΙνυπτίων, ώς ενταύθα 

μέν ο Ιωσήφ, κατωτέρω δέ, ώς διρόμεθα, ό Μωυσής. Διά τής συγγραςρής 

αυτοί έπεδίωκεν ό Άρτάπανος οΰ μόνον την διακόσμησιν και την εξυψωσιν 

του μεγαλείου τής ιστορίας τοί ιουδαϊκοί λαοί, άλλα καΐ την επιτυχή έτι 

άπωσιν, την ανατροπήν και κατάλυσιν αδίκων επιθέσεων κατά τοί λαοί τοΰ· 

του' πάντα ταίτα έπεδίωκεν οΰτος διά πλαστών καΐ ψευδών λόγων ευμηχά- 

νων και πρωτοτύπων εμπνεύσεων, δι’ αυθαιρέτων και άβασίμων λογοτεχνι¬ 

κών συνθέσεων, διά τής επαγωγής έν γένει σειράς αναληθών εικόνων, δι* ών 

και μόνον ήτο δυνατή ή αποτελεσματική καταπολέμησις αναληθών πάλιν και 
κακόβουλων μομφών. 

Τά περί τής εν Αιγυπτφ κατά τά Ιπτά έτη τής εύθηνίας συγκεντρώ- 

σεως υπό τοί Ιωσήφ Ιν τοϊς σιτοβολώσι των παντοειδών βρωμάτων και τοί 

σίτου προς κτήσιν των πρός τό ζήν αναγκαίων κατά τά έπελευσόμενα Ιπτά 

έτη τοί λιμοί εκτίθενται διά πολλών εν τή « Γενέσει »οί ένεκα λίαν συν- 

τόμως περιγράφει ήμΐν ταίτα ό Άρτάπανος. 2υντόμως πως εκτίθενται 

ταίτα και ύπό τοί Φίλωνος* και τοί Ίωσήπου®. 

Πολλά σημεία τής διηγήσεως τοΟ Άρταπάνου μαρτυροίσιν, ότι οίτος 

κατά τήν συγκρότησιν ταίτης είχε προ όφθαλμών πηγάς οί μικρόν πολλά· 

κις διαφερουσας άλλήλων. Τοίτο σαφώς τεκμαίρεταί τις Ικ τοί γεγονότος 

φερ* είπεΐν, δτι περί τοί Ιωσήφ γίνεται λόγος Ιν Β 2 μέν ώς περί «διοι* 

κητοί », εν Β 4 δέ, ένθα λήγει ή ίστορία τοί βίου τοί πατριάρχου τοΰτου, 

ώς περί « κςατοίντος » και « δεσπότου », τής Αίγΰπτου. Έν Β 4 τά εν Άθως 

καΐ Ήλιουπόλει ίερά κατασκευάζονται προ τοί θανάτου τοί Ιωσήφ, έν ώ 

έν Γ 2 κατασκευάζονται πάντα ταίτα μετά τόν θάνατον αίτοί, Έν τελεί 

παρατηρητέον έν Β 4, δτι, έν ώ πρότερον τελευτρ ό Ιωσήφ καΐ θά εδει 

ούτως, δπως λήζη ή έκθεσις περί τοί βίου αυτοί, Ιμφανίζεται οΰτος ευθύς 

μετά ταίτα κρατών τής Αίγυπτου καΐ συνάγων έν άποθήκαις τόν άπ?ιετον 

σίτον τών επτά ετών τής εύθηνίας καΐ τής ευφορίας. 

αύτ. ρ. 4δ κεξ. )· I 34 (= § 309 χέ|. =α·υτ. ρ. 51 κέ|, )· Τβο. Ιιίδί. V 5, 4 : Αε§γ· 

ρίϋ ρΙεΓίίςυε ειπΐπΐίίΗ& είίί^ίδδςυε οοπιροδίΐίΐε νεπδτ&ηΐυΓ, Ιυθδβί πιεηΐβ δοΐ» 

υηηπιηιαε ηιιπιεη ΐπίεΐΐε^ηπί : ρΐ'οίίΐηοδ, ηυΐ άευιη ίΓη&§;ίη6δ ιηοΓΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 πίδίε- 

Γϋδ ΐη δρεοίεδ θοιυΐηαηι 6£ίίη8·&ηί ; δΐιπιπιαπι ιΠηθ εΐ αείετη-αιη πεςπε ίπιίΐ&' 

θΐΐε ηεςιιε ΐηϋεΓίΙαΓαιη. ί8:ϊΙυΓ ηη1ΐ£ΐ δίπιτιί&εΓα υτθίθυδ δυΐβ ηεάυηι Ιειηρίϊδ 
δίδίηηί;; ηοη Γ0§:ίίυδ Ηαεο &άυΙαΙίο ιιοπ ε365&Γίθιΐδ Ηοπογ. 

’ Γένεσ. 41, 40 χΐζ, 

2 Φίλ, περί Ιωσήφ 27 (=§ 1δ8 = ΐν [1902 ] 94 κέ|. ΟοΒπ). 

^ Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 0, 1 {=§ 93 =1 ( 1887) 101, 20 κεΙ. Νίεβε).” 
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Γ. Άνάλυσις παί ερμηνεία τοί τρίτου αποσπάσματος: Μωυσής. 

I 1 κέξ. 

Περί τών παραγράφων 1 και 2 τοί τρίτου αποσπάσματος εγένετο ήδη 

?νόγος ανωτέρω εν αναφορά προ; τήν παράγραφον 3 του δευτέρου απο¬ 

σπάσματος. 

Ό βασιλεύς τής Αίγυπτου Παλμανιοθης Ιγέννησε θαγατέρα Μέρριν 

καλουμένην, ήν έδωκεν ώς σύζυγον Χενεφρή τινι, δστις έβασίλευε τών υπέρ 

Μέμφιν τόπων' πολλοί κατά τούς χρόνους εκείνους έβασίλευον τής Αίγυ¬ 

πτου. *Η Μέρρις αυτή στείρα οΰσα ύπεβάλετο τό παιδίον Ιουδαίου τίνος 

καί ώνόμασε τοίτο « Μώυσον»· άνδρωθεΙςό «Μώυσος» προσηγορεύθη υπό 

τών Ελλήνων « Μουσαίος » ^ 

*Η θυγάτηρ του Παλμανώθου Μέρρις καλείται υπό τοί Ίωσήπου ^ 

* Έν σχέσει πρός τόν βίον τοΟ Μωυσέως πρβλ. Έ|όδ. 1 κέ|. — Φίλ. περί τοΰ 
βίου Μωυα. I κέξ. { = §1 κέξ. = IV (1902) 119 κέ|. Οοΐιη)· Ίωσ. Ιουδ. άρχαιολ. 

II 9 χέξ. { = § 201 χέ|.=Ι 11887 ] 124 χέ'ξ. Νΐε8ε)' ·\ν. Ρη Ηυίπίΐ^βΐ, Μο· 

δβΐι, τνΐε 6Γ δΐοΐι δβΐΐίδί ζεΐοΐιηεΐ ίη νδεΐηεη ίϋπί Βαείιεηι ΟεδοΗΐοΙίίβ. Ρτ&ηΙίίυΓΐ: 

3.Μ. 1822· Ε. \ν. Η β η §8 ΐ 6 η ό ε ΓΒϊβ ΒϋεΙιβΓ Μοδβ’β υπά Α^γρίεη ηβόδΐ 
είηβΓ ΒβίΙοβε: ΜβηεΙΙιο υπό άϊε Ηγίτδοδ. ΒεΓίΐη 1841· Αακ· 1-. δίββ^βΐ, 

Μοδεβ ιηίί ΒεδοηθετοΓ Βεζίείιαη§ &ιι{ δεΐηεη ΑιιίβηΐίΐΕΐΙ ϊη Α^γ-ρίειι. ΒεΓίΐη 
1856· Ργ. 4. ΕΕηίΐ3, Μοεεδ άετ Εδτ&εΓ ηδοΐι ζννεΐ β,^γρΐΐδοΐαεη Ρεργηΐδ- 

ϋτίταηάβη ίη ΚίεΓεΙΐδοΙιεΓ 3οΐΐΓΐίί&Γί, ζηιη εΓδΙεη Μείε άετ^εδΙεΠΐ. Μηηοΐιεη 
1868· Κ. δοΗδΙ^εΙ, Εε Μοΐ.δε ΙιίδίΟΓΐςηβ εΐ Ιε τεδεοΐΐοη ηιοδείςηε όχι Ρεηΐε- 

ίεηφυε. ΡεΓίβ Ι87δ· Ο. ΗοΙ)6γ&, Μοδεδ ηηά άετ Ρεηΐείεαοΐι. ΡΓεΐδατ^. ΐ. Βγ. 

1905 (= ΒίθΙΐδοΙιε δίχιόΐεη. Χ4)· Μ. ΒΓεηη, Οεδοΐιΐοΐιίε άβΓ ^υ<^θη ηηά ΐΙίΓεΓ 
Εΐίετείατ. I: Υοη Ατίδζυε &τΐ5 ΑκΥΡίεη ίΐδ ζηιπ ΑΒδοΙιΙιΐδδ άβδ Τεΐιηηά. ΒΓεδΙεη 
1910®, σ. 1 κέ|. — Ο. Β ε ε γ, Μοδε υηά δβΐη λΥεΓίί. Ζατΐοΐι 1912· Ο. V ό 1 ϊ ε γ, ϋΐε 
ΡαίΓίεΓοθεη ΙδτεεΙδ χχηά όΐε εκίφΐί^εΐιε Μγΐθοίο^ΐε, Εεΐάεη1912· Η. Οτεδδ- 

ιηεπιι, Μοδβ ηηά δείηε ΖεΐΧ. Εΐη ΚοηιιηεηΙεΓ ζη θεη Μοδε-8ε§εη. ΟδΐΙΐη- 

^εη 1913 ( = Ροτδοΐιιιη^εη ζητ Εεΐΐ^ΐοη ηηά ΕθετεΙηΓ θεδ ΑΙίεη ηηά Νεηεα 
ΤβδΙειηβηίδ. Ν.Ρ. 1)· ϋ. νδΐΐετ, }ε1ι\ν6 ηηά Μοδε. Εεΐάεη 1914· Ρ. Υοΐζ, 

Μοδε ηηά δβΐη λΥει-Ε. Τηδΐπ,ζεη 1932®· Ε. ΰο1άΐπ§, Ιιι ίθε δίερβ οί Μοδεδ 
ίθε ΕεΊν^ΐνεΓ. Εοηάοη 1937 · Λ. Ί. Φιλιππίδου, 'Ιστορία τής θρησκείας τοΰ 
αρχαίου Ισραήλ. I: Ή πηγή : “Η Παλαιά Διαθήκη ύπό τό φως τής συγχρόνου επι¬ 

στήμης. Συμβολή είς τήν γνώσιν τής συγχρόνου θεολογικής χινήσεως. Έν ’Αθήναις 

1938, σ. 419 κε|. — Μ. ΒηΒετ, Μοδεδ. Ζητίεΐι 1948 Ε. Βοοίε, Μοδεδ ηηά 
δείη ΖείίεΙΙεΓ. βΙαΙΙι^εΓί 1952 (= Βείίτεβ^ε ζητ Οείδίεδ^εδοΐιϊεΐιΐε άετ Μεηδοθ· 

ΙιείΙ. 1 2)· Ε. ΑηεΓθεεΙι, Μοδεδ. ΑηΐδίεΓάεηι 1953' Η. Οεζεΐΐεβ 
[κ.ά. I, Μοίδε ; ΕΊιοιηηιε άε 1’εΙΠεποε. Ρετΐδ 1955· Β. Μ. Βέλλα, Θρησκευτι- 

καί προσωπικότητες τής Παλαιας Διαθήκης. I: Οί Πατριάρχαι - Μωυσής - Σαμουήλ 
καί Σαούλ... ’Αθήνσι 1957®, σ. 51 κέξ. 

® *Ιώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 9, 5 κέξ. ( = § 224 κέξ. = I [ 1887 ] 129 κέξ. Νίεδε). 
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«Θέρμουθις ». Τό αυτό όνομα φέρει αυτή καί παρά Συγκέλλφ Παρά 

τοΰτω ^ καλείται αυτή ΙπΙ πλέον και « Φαρία » λαβοΰσα προφανώς τό όνομα 

εκ τής νήσου Φάρου. Παρά Συγκέλλφ® άναγιγνώσκομεν ομοίως, ότι ή -θυγά- 

τηρ του Ινάχου Ίώ εις Αίγυπτον έλθοΰσα « Ίσις» ώνομάσθη, ήν οΐ Αιγύ¬ 

πτιοι έσεβον « Ίσιν Φαρίαν» καλοί5ντες, διότι αυτή εις την νήσον Φάρον 

τό πρώτον άφίκετο^. Ούτως άγεται ή Μέρρις εις σχέσιν τινά μετά τής “Ισι- 

δος, περί ής εκτενής κατωτέρω γενήσεται λόγος®. 

Περί του Χενεφρή ώς βασι?νέως τής Αίγυπτου ανήκοντας εις την 2«·'' 

δυναστείαν εγένετο ήδη σύντομος λόγος ανωτέρω *Εν πάση περιπτώσει 

σημειωτέου, ότι ό Άρτάπανος έπι του προκειμένου έκτί-θησιν ήμΐν τά πρά¬ 

γματα μετά πολύ ολίγης ιστορικής καθαρότητας καΐ ακρίβειας. Τό όνομα 

τού βασιλέως τούτου, παρ’ κατ’ Άρτάπανον άνετράφη ό Μωυσής, ώθεΤ 

ήμάς εις την εκδοχήν, ότι δ Ιουδαίος οΰτος λόγιος θέλει, όπως τά θπ* αυτού 

εκτιθέμενα γεγονότα μετάθεση είς την 18^'' δυναστείαν. Κατά τινας ύπό τόν 

12ον βασιλέα τής δυναστείας ταύτης Χενεφρήν καλούμενον συνετελέσθη ή 

έξοδος των Εβραίων εξ Αίγυπτου ^ Κατάτινα ΰπόθεσιν του Ι/Ορειαε* είναι 

δ Χενεφρής δ αύτός μετά του Μενόφρεως, δτε δ Άρτάπανος ωθεϊ τούς 

χρόνους του Μωυσέως είς τήν δυναστείαν^. Έν τούτοις παρατηρητέον 

σχετικώς, οτι ούτε βασιλεϊ τινι τής ΙδΊί δυναστείας ού'τε βασιλεΐ τινι τής 

19^5 δυναστείας αρμόζει τό όνομα του μετά τού Χενεφρή συγχρόνως βασι¬ 

λεύοντος Παλμανώθου. Ούχ’ ήττον Ιρμηνεύονται ταΟτα πάντα όν τινι μέτρφ, 

1 Σόγκ. έν: ΟδΗΒ I (1829 ) 227 κέ|. ηίπόοΓίίτιδ. 
* Αύτ. 

® Αύτ. ρ. 237, 6 κέξ. 

^ ΠαράΜ. ΚεΪΓΟππβ, ε.ά. I (1842) 434 παρέχεται ήμΐν επιγραφή : ΧίΥ. 

Πέάΐεαοβ & Ιείδ Ρ1ι&Γί6πη6. ( Κ.έ§:π6 άΆπΐοπίπ.), έν ή γίνεται μνεία τής « "Ισι- 

δος Φαρίης», τής έν « Φάρφ » δηλονότι τιμώμενης « "Ίσιδος >, 

5 Περί τής Μέρριδος πρβλ. έν γένει ΟΙιγ. Ο. Βυηδεπ, Αεγρίεπβ δίεΐΐε 
ΐη άετ \νε11ί05οίιίο1ιί:ε. ΟεβεΙιίεΙιίΙίεΙιε υπΙεΓδίιεΙιυη^ ίη ίϋηί Βαείιετη. Ιϊ, 
Η&πιΐ3ΐΐΓ£ 1844, σ. 200 χέξ — Η. Β γ η 8: » ο Η, θ€θ§:Γ&ρ1αίδε1ιε ΙπδοΙίΓίίίεη I 
( 1958 ) 237· Ο. Ρ & γ 11ι ε γ, έ.ά. σ. 55 έν λ. : ΜεΓΓί' Η. Ε & Γά, ε.ά. II (1865® ) 
127, σημ. 3· Ργ. Ε & η Ι ώ, έ.ά. σ. βθ’ λΥ. Ρ 3. ρ ε ■ Ο. Ε. Β ε η 5 β 1 ε γ, έ.ά. III 
1 ( 1863 - 1870® ) 4971) έν λ, : < Θέρμου-δις >' III 2 (1875® ) 9043 έν λ. : < Μέρρις >. 
Ό Κεδρηνός έν : ΟδΗΒ 1 ( 1838 ) 75, 11 κέ|. Βε^ΐίεηΐδ = ΡΟ ΟΧΧΙ (1864) 104<ϊ 
μετεποίησε τό όνομα : « Μέρρις » - « Θέρμουθις » είς « Μουθιδις ». Πρβλ. Συγχ. έν : 
Ε8ΗΒ I (1829 ) 144, 14 ΟίηάοΓίΐτιδ. Παρά Κεδρηνφ, ε.ά. καλείται ετι ή Μέρρις 
κα'ι « Φαρηίς ». 

® Πρβλ. έτι Ε. Ε ε ρ 3 ί η δ, έ,ά. I (1849 ) 359, σημ. 2" λΥ. Ρ 3 ρ ε - Ο. Ε- 

ΒεπδεΙεΓ, ε.ά. III 2 (1863 · 1870®) 16803 έν λ. : « Χενεφρής ». 

^ Πρβλ. σχετικώς Σύγκ. εν: 08ΗΒ I (1829 ) 115 κέξ. ΒίηάοΓίίιΐδ. 

® Κ. Ε ε ρ 5 ϊ υ 8, έ.ά. I ( 1849 ) 359. 

® Πρβλ. σχετικώς Σόγκ. έν : 08ΗΒ I ( 1829) 134 κέξ. Όΐηάοτίίαδ. 

όταν τις λάβη ύπ’ δψιν, πόσον έκτενώς διίστανται άλλήλων αΐ είς τήν ιστο¬ 

ρίαν τής εξόδου των Εβραίων έξ Αίγυπτου άναφερόμεναι ειδήσεις παλαιοτέ- 

ρων τε και νεωτέρων ερευνητών ^ Έν μείζονί τινι βαθμφ εμφανίζεται ήμΐν 

ή ιστορική αυτή άβεβαιότης καί σύγχυσις παρ’ Άρταπάνφ κυρίως. Πάσα 

σειρά των αποσπασμάτων αυτού μαρτυρεί Ιναργώς έλλειψιν μέν ιστορικού 

λογισμού, έ'φεσιν δε καΐ σπουδήν πρός καθ’ οίονδήποτε τρόπον εξαρσιν 

ηθικών και πνευματικών π/^εονεκτημάτων τού ιουδαϊκού λαού. Έν τούτοις 

μή λαμβανομένων εν τινι στιγμή προ οφθαλμών των εξ επόψεως ιστορικής 

ακρίβειας ελ?ιείψεων τούτων τής διηγήσεως τού Άρταπάνου οφείλει τις, 

όπως αναγνώριση παρά τφ ’Ιουδαίφ τούτφ λογίφ εύρεϊαν γνώσιν τών αιγυ¬ 

πτιακών πραγμάτων έν γένει, ήτις κατά τούς χρόνους εκείνους ασυνήθης ήτο 

παρά τοϊς δμοεθνέσιν αυτού. Τά ύπό τού Άρταπάνου άναφερόμενα ονό¬ 

ματα είναι προϊόντα έσκεμμένης καΐ εύτέχνου παραφθοράς γνησίων αιγυ¬ 

πτιακών δνομάτων. Τό όνομα « Παλμενώθης» φερ* είπεΐν άνακαλεϊ είς τήν 

μνήμην ήμών τά γνησίως αίγυπτιακά δνόματα: « Παμενώθης », « Παμών- 

θης » κ.οΰ.κ. 

Ή πληροφορία τού Άρταπάνου, ότι κατά τούς χρόνους Ικείνους τής 

γεπ'ήσεως τού Μωυσέως πολλοί έβασίλευον τής Αϊγύπτου, ήν άνευ άπο· 

χρώντός τίνος λόγου παρέχει ήμΐν Ινταύθα δ Ιουδαίος οΰτος ?^όγιος, άρμόζει 

κυρίως τή εποχή τών 'Υκσώς. 

Τά τής γεννήσεως τού Μωυσέως Ικτίθενται διά πολλών Ιν τή «Έξόδφ » 

οΰ ενεκα συντομώτατα ποιείται μνείαν τούτων δ Άρτάπανος. Εκτενής είναι 

και ή οικεία διήγησις τού Φίλωνος^ και τού Ίωσήπου®. Σημειωτέον σχε¬ 

τικώς, ότι, Ιν φ έν τή « Έξόδφ » περί υιοθεσίας κυρίως τού Μωυσέως ύπό 

τής θυγατρός τού Φαραώ γίνεται λόγος, ήν πληροφορίαν και δ Ίώσηπος 

ομοίως παρέχει ήμΐν® άντ?ι.ών ταύτην έκ τής « Εξόδου », δμιλεΐ κυρίως δ 

Άρτάπανος περί διαδικασίας τινός « ύποβο?.ής » τού βρέφους, ήν δ Φίλων 

εντεύθεν κατά πάσαν πιθανότητα άναλαβών διά πολλών λίαν έναργώς περι¬ 

γράφει ήμΐν ^: « τελειότερον δέ τής ήλικίας ίδοΰσα (δο. ή θυγάτηρ τού βασι- 

^ως τό βρέφος) κάκ τής όψεως έτι μάλλον ή πρότερον σπάσασα εύνοίας 

υίόν ποιείται τά περί τόν όγκον τής γαστρός τεχνάσασα πρότερον, ίνα γνή- 

ϊ Πρβλ. \ν. Κείΐηετ, έ.ά. ρ. 5. 

® Πρβλ. Ο. Ρ3Γί1ιεγ·, έ.ά. σ. 72 έν λ.: ΡαταοηΙΙιεδ· \ν. Ραρε-Ο. Ε. 

Β ε η3 ε 1 ε Γ, έ.ά. III 2 ( 1863 · 1870®) 11153 έν λ. : « Παμενώ'θ'ης »' 11171) έν λ. : 

« Παμώνδ ης ». 

® Έ|οδ. 2, 1 κεξ. 

* Φίλ. περί τοϋ βίου Μωυσ. 12 ( =:§ 5 = IV { 1902 | Γ20 κέξ. ΟοΗπ ). 
5 ·Ιώσ. II 9, 3 κέξ. ( = §210 κέξ. = I | 1887 | 130 κΐξ. Νΐεδε ). 

® *Ιώσ. II 9, 7 ( = § 232 = I [ 1887 | 131 κέξ. Νΐεδε ). 
^ Φίλ. περί του βίου Μωυσ. 15 ( = § 19 = IV ( 1902 ] 124, 3 κέξ. Οοΐιιι. ). 



328 Κωνσταντίνου Ίω. Μερεντίτου 

σιος, άλλα μη υποβολιμαίος, νομισΌη· πάντα δ* Ιξευμαρίζει Θεός, ά αν έθε- 

λήση και τά δυσκατόρθωτα ». Έν τοΰτοις όμολογητέον, δτι, δσα παρ* *Ιω- 

σήπφ άναγινώσκομεν ^ κα-θ’ α των ίερογραμματέων τις, οιτινες δεινοί ησαν 

περί την πρόρρησιν τής άλη-θείας των μελλόντων, δπως συμβώσιν, ήγγειλε 

τφ βασιλεΐ, δτι τεχθήσεταί τις κατ’ εκείνον τον καιρόν τοΐς “Ισραηλίταις, 

δστις Οά ταπείνωση μέν την ηγεμονίαν των Αιγυπτίων, ■θά αύξηση δέ τούς 

Ίσραηλίτας άνατραφεις και πάντας -θά ύπερβάλη έν αρετή και δόξαν Όά 

απόκτηση αείμνηστον, άποτελοΰσι φαντασιώδη τινά καΐ μυ-θιστορηματικήν 

σΰνθεσιν άρταπανείου χαρακτήρος^. 

Τό ό'νομα « Μωυσής», δι’ οΰ ή -θυγάτηρ τού Φαραώ έκάλεσε τό παρά 

τάς ό'χ-θας τού Νείλου άνευρεΟεν ΰπ’ αυτής βρέφος Ιουδαίων γονέων, εχει 

τήν έννοιαν τής έκ των ύδάτων άναιρέσεως αυτού, έφ’ δσον τό ΰδωρ « μώυ » 

όνομάζουσιν οί Αιγύπτιοι®. 

Τό τελευταΐον Ιδάφιον τής §ν λόγφ παραγράφου έχει έν τφ κειμένφ 

(δδε; «υπό δέ των Ελλήνων αυτόν (δΟ. τόν Μώυσον) άνδρωδέντα Μου* 

σαΐον προσαγορευθήναι (δο. Άρτάπανός φησιν) ». Τήν μετοχήν τού κειμέ* 

νου: « άνδρωθέντα » παραδίδουσιν ήμΐν πάντα τά χειρόγραφα, άνέλαβον δέ 

ταΰτην είς τό κείμενον αυτών πάντες οί έκδόται τής « Εύαγγελικής προπα* 

ρασκευής» τού Εύσεβίου καΐ των αποσπασμάτων τού Άρταπάνου πλήν τού 

ΡΓδΐΐάβηΙΙι&Ι, δστις έθεσε ταύτην μεταξύ άγκυλών, 3ί§:ηί δΐΐδρίαοηίδ. Μετά 

τήν άντωνυμίαν: «αυτόν» ούδέν κατά νόημα έχει ή μετοχή: 

«άνδρωθέντα». Ό λόγιος οΰτος δέχεται, δτι ή μετοχή αύτη άνελήφθη 

Ινταύθα κατά τινα περιττήν έπανάληψιν έκ τής άκολουθοΰσης παραγράφου· 

«άνδρωθέντα δ’ αυτόν πολλά τοΐς άνθρώποις εύχρηστα παραδούναι {δο. 

Άρτάπανός φησιν) ». Τοιαύταί τινες μεταθέσεις καΐ έπαναλήψεις λέξεων 

ούχι σπανίως συμβαίνουσι παρ’ Άρταπάνφ. Έν τοΰτοις άξια ιδιαιτέρας 

έρεΰνης είναι ενταύθα ούχι τούτο, άλλ’ ή πληροφορία πολλφ μάλλον τού 

Άρταπάνου, καθ’ ήν ό « Μώυσος » άνδρωθείς « Μουσαίος » υπό των Ελλή¬ 

νων προσηγορεΰθη Ή πληροφορία αυτή διατελεΐ έν στενή σχέσει μετά 

1 Ίώσ. II 9, 2 { = § 205 = I I 1887 ) 125, 6 κέξ. Νΐβδε ). 
^ Έν φ, ώς βλέπομεν ενταύθα, τέκνον Ιουδαίων γονέων κατ’ Άρτάπανον είναι 

ό Μωυσής, δν ύπεβάλετο κυρίως, ούχι δέ απλώς υίοθέτησεν, ή θυγάτηρ τοΰ βασι- 

λέως, είναι ούτος κατά Μανέθωνα παρ’ Ίωσ. περί τής όρχαιότ. ’Ιουδ. (=άντιρρ. 

προς Άπ, ) I 26 (= § 250 = V [ 1889 ] 43, 19 κέ|. Νίβδβ = ΚΗΟ II [ 1848 ) 5801σ 
κέ|. ) Ιερεύς τις τό γένος 'Ηλιοπολίτης. 

3 Πρβλ. \ν. Ρ ίΐ ρ 6 - Ο. Ε. Β ε η 3 6 1 β Γ, ε,σ. III 2 ( 1863 -1870^ ) 969δ έν 
λ. : « Μωυσής »' λν. 8 ε 1ι ϋ π ε γ, έ.ά. III ( 1909^) 478, σημ. 23'Α. δεΙιΙπίΙεΓ^, 

έ.ά. σ. 143. 

Ετεη<1ευ1:1ι?ιΙ, ε,ά, ΤΤ (1875 ) 217. 

δ Περί τοΰ « Μουσαίου » πρβλ. προχείρως Ο. Ηδίετ, άρθρον Μυδδίοβ ( Μου¬ 

σαίος ) (1) έν : ΑπδίαΙΐΓϋεΙιεβ ΕεχΙΙ^οη άετ βηεείιίβείιβη υηιΐ τδπιίβείιεη ΜγΙίιο- 
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τής αρχής τής ευθύς αμέσως άκολουθοΰσης παραγράφου, καθ’ ήν ό « Μώυ¬ 

σος» έγένετο διδάσκαλος τού Όρφέως'. 
Μικρά τις των ονομάτων όμοιότης ήρκεσε προς μεταβολήν τοΰ « Μωΰ- 

σου»ειςτόν περίφημον μυθικόν άοιδόν « Μουσαίον ». Τούτο ούδαμώς ίσως 

άποτε?^ϊ άπλούν τινα μόνον τοΰ ονόματος έξελληνισμόν, άλλ’ Ισκεμμένον 

τινά πολλφ μά?Αον ταύτισμόν σπουδαίων τινών καΐ επιφανών Ιν τή μυθο¬ 

λογία ή τή ίστορίφ προσώπων, ώς τούτο βέβαιοί και ή άναγοαφεϊσα ήδη 

τού λόγου συνέχεια. Ό « Μώυσος» ή « Μουσαίος» ούτος εγένετο διδάσκα¬ 

λος τοΰ Όρςρέως. 'Η συνήθης ήμΐν σχέσις εκείνη των πραγμάτων, καθ’ ήν 

δ ’Ορςρεύς έγένετο διδάσκαλος τού Μουσαίου, αντιστρέφεται ενταύθα μετά 

πολλής αυθαιρεσίας καί τόλμης® έπΙ τφ μόνφ σκοπφ, δπως δ Ιουδαίος 

Μωυσής κυρίως περιβληθή διά τού άξιώματος καί τής τιμής τοΰ ενδόξου 

ίδρυτοΰ τοΰ ελληνικού μυστικισμού Καθ’ ομοιον τρόπον επεσημήνατό 

ποτέ και δ Αριστόβουλος, ώς γνωστόν, τόν Πυθαγόραν καΐ τόν Πλάτωνα ώς 

μαθητάς τών Ιουδαίων" δ Νουμήνιος^ Ιχαρακτήρισε μάλιστα τόν Πλάτωνα 

ώς « Μωυσέα άττικίζοντα »Ό ΙπΙ περιοχών πνευματικής τίνος δράσεως 

1ο§ί6 II 2 (1894 · 1897 ) 3235 κΙ|. — Ο. Ο τη ρ ρ ε, Οπβε1ιΪ8θ1ιβ Μγΐΐιοΐο^ϊε υικί 
ΚβΗ§:ίοη5§ε5θ}ιί€ΐ3ΐε. I. II, Μΰησίιεη 1906 (= Η&ηάδιιοΐι άετ Ιτΐ&δβίβοΐαεη Αΐΐεν- 
ίυιηβ · \νΐ88επ8θ}ι&ίΙ. V 2,1, 2) κατά τό νεΓζεΐοΙιπΐδ άετ Εΐ^ίεηηβηιεη, II { 1906 ) 
1824» έν λ. : Μυ83ΐΙθ3· Ε. Ρ γ ε 1 1 ε γ, Οτϊεοΐιΐδείιε ΜγίΙιοΙο^Ιε. II: ΠΙε Κετοεη. 
(Οΐε βπεοΐιΐδείιε Ηεΐόεηδ&^β). 4. Αηίΐ. εΓπειιεΓΐ: νοη Ο. ΚοΒετΙ, 1: 
Ε3ηά5θΙι&ίΐΗο1ιε 3ίΐ£:εη. Βετϋιι 1920, σ. 411 κέ|. — \ν. δοΐιιηίά, ΟεδεΙιΙοίιίθ 
άετ ^Γίεοΐιΐδοίτ,εη Εΐίεταίτατ. I: Βίε ΐ£ΐ&53ΐ8θ1ιε Ρετίοάε άετ ^τΐεοΐιΐδοίιεη Εΐίε- 
Γβ-Ιατ νοΓ όετ ίΐΐΐΐδοΐιεη Ηε^ειηοπΐε. Μΰηοΐιειι 1929 (= Η&ηόΒυοΗ άετ ΑΙίει*- 
Ιϋηΐ5^ί83εη3θΗ€ΐί1:. VII 1, 1), σ. 52· Α. Κ ζ 3 ε Η, άρθρον ΜηδαΙοδ ( 1) έν : ΚΕ 
XVI 1 (1933) 757 κεξ. 

1 Περί τοΰ « Όρφέως» πρβλ. προχείριος Ο. Εηιρρε, άρθρον Οτρίιεαδ 
(Όρφεύς) εν: Αα3ία1ΐΓΐίο1ιε5 Εεχίΐίοη άετ ^Γΐεοΐιΐδοΐιεη ηπά τοιηίδοΐιεπ. Μγίύο- 

1ο§:ίε III 1 ( 1897 - 1902) 1058 κέξ. — τ ο ϋ αύτοΰ, ΟγΙοοΙι. ΜγΙΙιοΙ. α. Κείΐκίοηδ- 

ββδοΐι. I. II (1906 ) κατά τό νετζεϊοΐιηϊδ άετ Εΐδεηηπηιεη, ΣΙ {1906) 18373 έν λ. : 

Οτρίιεαδ* Ε. ΡτεΙΙεΓ-Ο. ΚοΒετΙ:, ε.ά. II1 (1920^) 398 κέξ. — \ν. 8 ο 1ι ιη ϊ ά, 

ε.ά, I ( 1929 ) κατά τό ΑίρΗαδεΙίδοΙιεδ Κε^ΐδΙεΓ, σ. 7985 κέξ. έν λ. : Οτρίιευδ. 

Οτρίιΐΐί:· Κ. Ζΐε§1εΓ, άρθρον Οπρίιειίδ έν: Κ.Ε XVIII 1 (1939 ) 1200 -κέΙ. 
* Πρβλ. Οτρίι. ίπ. ( 1922), ρ. 50 κέξ : ΙεδΙ. 165 κέξ.—ρ 14: Ιεδΐ. 44. 

^ Έν τή φα τοΰ κώδ. I τής « Ευαγγελικής προπορασκευής » τοΰ Εύσεβίου άνα- 

γινώσκομεν: «Όρφέως διδάσκαλος ό Μωυσής. και ορα, οια περί τούτου διέξεισιν». 

* Πρβλ. \ν. V. Ο !ι Γ ί 3 ί - \ν. 8 ο Ιι ηι ί ά - Ο. 8 ΐ 3 Η Η η, έ.ά. Ιί 2 ( 1924® ) 

841. Ό πυθαγόρειος ούτος ή νεοπλατωνικός φιλόσοφος ήκμασε περί τά τέλη τοΰ δευ¬ 

τέρου μ.Χ. αΐ. Πρβλ. Ε. ΒευίΙεΓ, άρθρον Νιιπιεηίοβ (9) έν : ΚΕ 8ιιρρ1. VII 

(1940) 664 κεξ. — Έν ταϊς οίκείαις αύτοΰ διηγήσεσιν έχει κατά }. ΡΓβηάεηίΙι^Ι· 
έ.ά. II (1875 ) 173 δ Νουμήνιος προ οφθαλμών τόν ’Λρτάπανον, 

δ Νουμήν. παρά Κ?νήμ. Άλεξ. στρωμ. I 22, 150, 4 ( = Βίε ^πεοΐιϊδοΐιεη οΙϋΈί- 

Ιίεΐιεη δο1ΐΓίίΐ5ΐε11εΓ άετ εΓβίεη ότεί ^3ί1^11υηάε^ί:6 II [ 1906 ] 93, 10 κέ|. δΐίίΐι- 
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καΐ δημιουργίας εμφανιζόμενος ήμΐν παράλογος οΰτος και μωρός « σωβινι* 

σμός» σφετερίζεται πλεονεκτ^ιματα και άρετάς Ελλήνων κυρίως επί τφ εΰσεβεΧ 

σκοπφ, δπως καταστήση εν γένει τον ιουδαϊσμόν άξιον καΐ δόκιμον προς 

διε-θνή τινα δράσιν καΐ κυκλοφορίαν. Σαφής καί επι του προκειμένου είναι ή 

έ'φεσις εκείνη και σπουδή των Ιουδαίων συγγραφέων των ελληνιστικών χρό¬ 

νων, μάλιστα δέ τοΰ Άρταπάνου, προς άπόκρουσιν και πλήρη ανατροπήν 

και κατάλυσιν τής πανταχόθεν Ιπιρριπτομένης μομφής, δτι ό λαός αυτών 

ούδένα εςοχον άνδρα άνέδειξεν έν τή περιοχή τής πνευματικής δράσεως καΐ 

του πολιτισμού. Κα'δ’ά δ “Αβραάμ καΐ ό “Ιωσήφ έν τοΐς ανωτέρω, ουτω και 

δ Μωυσής νυν Εμφανίζεται ήμϊν ως άνήρ εκτάκτως σοφός. Έν συνεχείς και 

προοδευτικώς άναδειχθήσεται δ πατριάρχης ουτος των “Ιουδαίων Ιν τφ έν 

λόγφ άποσπάσματι τοΰ “Αρταπάνου ώς φορεύς ύψηλοΰ τίνος έν ΑΙγυπτφ καΐ 

αλλαχού και άξιοθαυμάστου πολιτισμού. 

*Εν σχέσει προς τήν πληροφορίαν τοΰ “Αρταπάνου, δτι δ Μωυσής ώς 

«Μουσαίος» ήτο διδάσκαλος του Όρφέως και Ιδρυτής οΰτω τοΰ ελληνικοΰ 

μυστικισμοΰ παρατηρεί δ Κ.€ίΐζ6η3ΐ:6ΐη^, δτι αΰτη ούδαμώς άποτελεϊ καινο¬ 

φανή τινα γραμματολογικήν Ιφεΰρεσιν τοΰ “Ιουδαίου τοΰτου λογίου, άλλα 

περαιτέρω παράδοσιν πολλφ μάλλον δμοίων τινών προγενεστέρων Ιστορικών 

περιλαμβανόμενων έν τφ κΰκλφ συγκρητιστικών κειμένων, όίτινα υπό τό 

δνομα τοΰ Μωυσέως διεσώθησαν ήμίν έν τοις μεταγενεστέροις κυρίως πατιΰ* 

ροις μαγείας. “Άλλως τε πολλαχοΟ τής έλληνικής γραμματείας έκτενής γίνεται 

λόγος περί συχνών φοιτήσεων των Ελλήνων είς Αίγυπτον ΙπΙ τφ σκοπφ 

σπουδής τοΰ πολιτισμού καΐ τής Ιστορίας Ιν γένει τής χώρας ταΰτης, δπερ 

οΰχΐ άγνωστον -9ά ήτο τφ “Αρταπάνφ. *0 Διόδωρος πολλά σχετικώς λέγει 

ήμϊν® άντλών τάς οικείας πληροφορίας αΰτοΰ παρά του Έκαταίου®. Πολλοί, 

λέγει δ Διόδωρος, των Ιν Έλλάδι ένδοξων έπΙ συνέσει καΐ παιδείφ άνδρών 

μετέβησαν κατά τούς αρχαίους χρόνους εις Αίγυπτον, ϊνα μετάσχωσι τών εν 

τή χώρρ ταΰτη υφισταμένων νομίμων και τής παιδείας τοΰ λσοΰ ταΰτης. “Εν 

Ιίπ). Πρβλ. αύτ. I 22, 150, 1 κέξ. ( = αύτ. ρ, 92 κε|. ). Πλήρη αναγραφήν πάν¬ 

των τών εις τάς φι?.οδόξους και ύπερμέτρως « σωβινιστικάς » ταύτας τάσεις τών Ιου¬ 

δαίων άναφερομένων σχετικών χωρίων παρέχει ήμΐν ό ΤΚ. Η ο ρ ί η β γ, Οησπί υ, 

8:η6θ1ι. ΡΗίΙοδορΙιίβ, σ 5, σημ. δ' 8, σημ. 1. 

1 Ε.. ΕσίΙζεη.ςίβΐπ, Ό&3 ίΓ&ηΐ3θ1ιε ΕΓίδβυη^βπιγβίεηυιιι. Κβΐί^ΐοηββε- 

3ε1ιΐο1ιί1ίοίίβ υπΐ6Γ3ΐιοΙι·ΰη§βπ. Βοπη &. ΚΗ. 1921, σ. 102. 

2 Διόδ. I 96 κέξ. 
® ’Αναμφισβήτητον είναι, οη ό Διόδωρος κυρίαν αΰτοϋ πηγήν εΤχε τόν *Εκα- 

ταΐον, Ό Ο. Μ ϋ 11 6 ηι 3 έν : ΡΗΟ Π {1848 ) 3911> γράφει σχετικώς τάδε ; Αϋπ. 

€0Πΐρ1ιΐΓ& Όίοάοηιιη ίη Αε^γρίίοΓαπι Ιιί5ΐοπ& ΗεοαΙ&οο βυιηβίδββ, ίιπιηο Ιιιιηο 
ρΓ&ε οεΙεπδ δΐ1)ί άηεεπι δείε^ΐδεε ρΓοεΙΐνΐδ εδί δυδεΐρίυ. Πρβλ. Ε. 8οΙ:τν3Γίζ, 

Ηε^&ί&ίοδ νοη Τεο5 έν : Εΐιεϊη. Μυ.3. Ν.Ε. 40 ( 1885) 223 κέξ. 
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δψει τών έν ταϊς ιεραΐς βίβλοις αναγραφών ιστορούν οι Ιερείς τών Αιγυ¬ 

πτίων, οτι μετέβησαν κατά τούς αρχαίους χρόνους εις αυτούς δ “Ορφεύς καΐ 

δ Μουσαίος και δ Μελάμπους καΐ δ Δαίδαλος, πρός τοΰτοις δέ "Ομηρος ό 

ποιητής καΐ Λυκούργος δ Σπαρτιάτης, Σόλων δ “Αθηναίος καΐ Πλάτων δ 

φιλόσοφος, Πυθαγόρας δ Σάμιος και δ μαθηματικός Εΰδοξος, Δημόκριτος 

δ “Αβδηρίτης και ΟΙνοπίδης δ Χίος. Σημεία τής άφίξεως εις Α’ίγυπτον πάν¬ 

των τών επιφανών τούτων άνδρών έδείκνυον οι ιερείς τών Αιγυπτίων άλλων 

μέν εικόνας, άλλων δέ δμωνΰμους προσηγορίας τόπων ή κατασκευασμάτων. 

Διά τής συγκρίσεως πρός τά παο* εαυτοϊς υφιστάμενα πάντων εκείνων, άπερ 

έκαστος τών άνδρών τούτων έπετέλεσεν έν τή περιοχή τής παιδείας αυτού, 

έ'ο^ρον οι ιερείς τών Αιγυπτίων αποδείξεις, οτι πάντα ταΰτα, δι’ ών έθαυ- 

μάσθησαν παρά τοΐς "Ελλησι, μετήνεγκον εις αυτούς οί άνδρες ούτοι εξ 

Αίγυπτου. Τά πλεΐστα τών μυστικών τελετών καΐ τά περί τήν εαυτού πλά¬ 

νην όργιαζόμενα καΐ τήν μυθοποιίαν τών Ιν συμβάντων Ιξ Αίγυπτου 

μετήνεγκεν δ “Ορφεύς είς Ελλάδα. Ή τοΰ Όσίριδος τελετή ή αυτή ήτο τή 

τοΰ Διονύσου, καθ“ ά πάλιν καΐ ή τής “Ίσιδος τελετή δμοιοτάτη ήτο τή τής 

Αήμητρος τών δνομάτων μόνων έναλλασσομένων. Τάς τών άσεβών τιμωρίας 

εν λειμώνας τών εύσεβών και τάς έν τή φαντασίφ πολλών 

άναπλασσομένας εΙκόνας έκείνας τών ειδώλων καΐ τών σκιών έξ Αιγύπτου 

παρεισήγαγεν δ “Ορφεύς είς Ελλάδα μιμησάμενος τά κατά τήν χώραν ταυ- 

την γινόμενα κατά τάς ταφάς. Κατά τό παλαιόν νόμιμον άναγωγών δ ψυχο¬ 

πομπός Έρμης τό τοΰ “Άπιδος σώμα μέχρι τινός παρέδιδεν αύτό άλλφ τινί 

περιβεβλημένφ τό προσωπεϊον τοΰ Κερβέρου. Ταΰτα άκριβώς, άτινά ποτέ 

μετήνεγκεν δ “Ορφεύς εις Ελλάδα, νοεϊ δ "Ομηρος έν τοϊς έπεσιν αυτού ^ 

Και πάντα τά άλλα, όσα έμυθολογοΰντο παρά τοϊς "Ελλησι, συνεφώνουν 

κατά τούς Ιερεϊς τών Αιγυπτίων τοΐς κατά τούς χρόνους εκείνους ετι συμ- 

βαίνουσι κατ’Αίγυπτον'Ο 'Εκαταΐος πολ?Λ διηγείται περί τής σοφίας 

* 'Ομ. Όδ. ω 1 -κΐξ. —11 κεξ. —Παρ’ ’Ισοκρ. λόγ. XI. Βουσ. 28 κΐξ., ρ. 227 

άναγινώσκομεν περί ΠυθΌγορου τοΰ Σαμίου, οτι οΰτος άφικόμενος εις Αίγυπτον καΐ 
μα,θητής τών κατοίκων αύιής γενόμενος τήν τε άλλην φιλοσοφίαν πρώτος είς τούς 
"Ελληνας έκόμισε *καΙ τά περί τάς θυσίας καΐ τάς άγιστείας τάς έν τοΐς ίεροΐς έπι- 
φανέστερον τών άλλων έσπούδασε νομίζων, οτι, εΐ και μηδέν πλεονέκτημα ■9'ά άπε- 

κόμιζεν διά ταΰτα παρά τών θεών, θά εύδοκιμήση τουλάχιστον τά μάλιστα ένεκα 
τούτων παρά τοϊς άνθρώποις. ΚαΙ τούτο όντως συνέβη αύτφ' τοσοϋτον έξ έπότ|>εως 
ευδοξίας τούς άλλους ύπερέβαλεν, ώστε άπαντες μέν οι νεώτεροι νά έπιθυμώσι νά 
είναι μαθηταί αύτοΰ, οι δέ πρεσβύτεροι άσμενέσιερον νά βλέπωσι τούς παϊδας αυτών 
έκείνω συγγιγνομένους ή τών οικείων έπιμελουμένους. ΚαΙ κατά τούς χρόνους έτι 
τοΰ *Ισοκράτους τούς προσποιούμενους, οτι ήσαν μαθηταί έκείνου, σιγώντας μάλλον 
Ιθσύμαξον ή τούς μεγίστην δόξαν έχοντας έπΙ ρητορική Ικανότητι. 

2 Πρβλ. έτι Διοδ. I 11 κέξ. —I 23, 2' 69, 3 κεξ. —77, 1 κέξ. —79, 1 κέξ.— 

Πλουτ. περί "Ισ. καΐ Όσ. 10 ( = ρ. 354ε κέξ.)· Η. \νϋΐΓΪο1ι, Ιια<1&ίς3., σ. 114 
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καΐ του άνωτέρου πολιτισμού των ΑΙγυπτίων*. Κατά την μαρτυρίαν πολυα¬ 

ρίθμων Ελλήνων συγγραφέων ή αρχαιότατη χαΐ ευκλεέστατη έδρα τής αιγυ¬ 

πτιακής σοφίας ήτο ή Ήλιοΰπολις. Διατριβή τις εν Ήλιουπόλει άπετέλει 

κατά τούς αρχαίους χρόνους καθήκον παντός "Ελληνος σοφοϋ και προϋπόθε- 

σιν ούτως ειπεϊν άνωτέρας τίνος παιδείας. Καθ’ "Ερμιππον παρά Διογένει 

τφ Λαερτίφ ^ Εύδοξος δ Κνίδιος, δ περίφημος εκείνος άστρολόγος, γεωμέ- 

τρης, ιατρός, νομοθέτης κ.ού κ. διετέλει εν Αιγΰπτφ εν συχνή αναστροφή 

μετά τοΟ Ήλιουπολίτου Χονούφιδος. Τοΐς ίερεΰσι τής Ηλιουπόλεως κατ* 

εξοχήν δίφειλον διάφοροι λαοί, μάλιστα δέ οι "Ελληνες, τάς έπιστήμας καΐ 

τον πολιτισμόν εν γένει αυτών. Έν πάση περιπτώσει διορά τις πανταχοΰ 

ενταύθα σπουδήν καΐ ε'φεσιν έκ μέρους των Αιγυπτίων πρός βεβαίωσιν του 

γεγονότος δήθεν, ότι λίαν νεαρός ήτο δ πολιτισμός των Ελλήνων και κλά¬ 

δος τις παναρχαίου πολιτισμού τού παρά τόν Νείλον κατοικοΰντος λαού. 

Ύπό λογίων τής *Ανατολής πάλιν Ιξηνέχθη ή περίεργος έκείνη γνώμη, 

καθ’ ήν ή Ιλληνική φιλοσοφία ούχΙ πρωτότυπον των Ελλήνων δημιούργημα 

ήτο, άλλά προήλθε κυρίως Ιξ Ανατολής. Τούτο ελέγετο κατά τούς χρόνους 

Ικείνους κυρίως, καθ’ οΰς διά τής διεισδύσεως των Ελλήνων είς τήν Ανα¬ 

τολήν εθεώρουν Ιαυτούς οί κάτοικοι αυτής σοβαρώς άπειλουμένους, Ιβλεπον 

κΙ|. — Πρβλ. έτι έν συνδυασμφ πρός ταδτα νο§;1, ΗβΓοόοί ίη Α§:γρ1βη. Είη 
Κ&ρίΙεΙ ζηιη {^Γΐοοίιίδοΐιεη ΚαΚιίΓδενναδείδείη έν ■. Ταδίη^βΓ Β^ίίΓβίξβ ζυτ ΑίΙβι·· 
ίϋΣΠδίνΐδδβπδοΙιαίΕ 5 : ΟβηδτΗϋβ,Ιίοη λνϋΐαείπι 3 ο 1ι ίη ί ά ζηιη δίοθζίβί,Ιβη Οβ· 

διίΓίδίε,^ 1929 ( 1929 ) 95 κέ|. — τοδ αύτοΟ, *0 Ηρόδοτος έν ΑΙγύκτφ. 'Έν κεφά* 

λαιον έπι της έλληνικής συνειδήσεως περί πολιτισμού. Μετεφράσθ-η έκ τοδ γερμηνι* 

κοδ ύπό Κ. Ί. Μερεντίτου. Έν Άθήναις 1949· Λ, Φιλιππίδου, Πλουτάρχου 
περί ’Ίσιδος κσΐ Όσίριδος. Εισαγωγή, κριτικοί παρατηρήσεις. Κείμενον-Μετάφρα- 

σις · ΎπομνηματικαΙ έπισημειώσεις. Έν ΆΟ'ήναις 1955 ( = « Βιβλιοΰήκη Παπύ¬ 
ρου » 206 ). 

^ Πρβλ. τά οικεία αποσπάσματα έν : ΚΗΟ II {1848 ) 388ίΐ χέξ. : Ηθοαί. ΑΜ. 

ίτ. 7 κέ| — Έν τφ άποσπάσματι 7 κυρίως ( =Διογ. Λαερτ. προοίμ. 10 κέξ. ) λέγε¬ 

ται, διι κατά τούς Αιγυπτίους αρχή των δντων ή υλη Ιγένετο, είτα θέ διεκρίθησαν 
έ| αυτής τά τέσσσρα στοιχεία και ξφα παντοΐα άπετελέσθησαν. Ό ήλιος κσΐ ή 
σελήνη ήσαν κατ’ αυτούς θεοί καλούμενοι ό μέν “Οσιρις, ή δέ Ίσις. Κατεσκεύαζον 
ο1 Αιγύπτιοι αγάλματα καΐ τεμένη, διότι ήγνόουν τήν μορφήν τοΰ θεοΰ. Τόν κόσμον 
έ·9·εώρουν ούτοι γενητόν και φθαρτόν καΐ σφαιροειδή, Οί αστέρες ήσαν κατ’ αυτούς 
πΰρ· διά τής κράσεως τούτων έγίνοντο τά πάντα έπΙ τής γής. Ή σελήνη έξέ?.ειπε 
κατά τούς ΑΙγυπτίους έμπίπτουσα εις τό σκίασμα τής γης. Ή ψυχή μετά τόν ■Μνα- 

τον τού σώματος παραμένει άφΟΌρτος καΐ μεταχωρεϊ είς άλλα σώματα. ΑΙ βροχαΙ 
συμβαίνουσι λόγφ των συστροφών τοΰ άέρος. "Εθεσαν δέ ο1 Αιγύπτιοι καί νόμους 
ύ-τέρ δικαιοσύνης, ους είς Έρμήν άνήνεγκαν, τά δ’ εύχρηστα των ζοβων ώς θΐούς 
εθεωρησαν. "Έλεγον δέ τέλος οΐ Αιγύπτιοι, δτι αυτοί γεωμετρίαν τε καί άστρολο- 

γίαν καί αριθμητικήν άνεΰρον. 

^ Διογ. Λαέρτ. VIII 8, 9ϋ. 
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δέ συγχρόνως, δτι δ πανάρχαιος αυτών πολιτισμός βαθεΤαν δοάσιν ήσκει 

επί τούς "Ελληνας, οϊτινες μάλιστα ούχΙ σπανίως εν αύτφ άνεγνώριζον τάς 

ρίζας τοΰ ίδιου αυτών πολιτισμού. Διογένης δ Ααέρτιος μάλιστα δμιλεΐ άνευ 

ενδοιασμού τίνος περί τής φιλοσοφίας των βαρβάρων * καΐ παρέχει τήν πλη¬ 

ροφορίαν, δτι κατά τινας τό έργον ταΰτης από των βαρβάρων ήοξεν. Έν 

τούτοις ρητέον σ-χετικώς πρός δόξαν τής καθαρότητας τού ελληνικού λογι¬ 

σμού, δτι πολ,?ιθΙ "Ελ?ιηνες συγγραφείς κατά τόν πρώτον π.Χ. αι. και κατά 

πάσαν πιθανότητα προ τοΰ αίώνος τούτου και μετ’ αυτόν εύστοχώτερον έκρι¬ 

ναν καί ήρμήνευσαν τά πράγματα, έπαινούντες δηλαδή τόν θεωρητικόν καΐ 

επιστημονικόν νούν ούχΙ των Αιγυπτίων ή άλλου τινός λαού, ά?Αά των Έ/.- 

λήνων μόνον. Ούτως δ Στράβων, δστις κατά τά έτη 24-20 π.Χ. ώς συνοδός 

τοΰ Ρωμαίου ήγεμόνος τής Αίγυπτου Γάλλου Αιλίου διέτρεξε τήν χώραν 

τοΰ Νείλου, ίστορεϊ περί των ιερέων των Θηβών^, δτι ούτοι, καθ’ α έλέγετο, 

αστρονόμοι καί φιλόσοφοι ήσαν, πρός άπόδειξιν τής φήμης ταΰτης δμως 

ούδέν ά?ι.λο τεκμήριον επάγεται δ γεωγράφος ή τό γεγονός μόνον, δτι οί ιερείς 

ούτοι ύπέδειξαν απλώς τήν χρήσιν τού ήλιακοΰ έτους άντί τού σεληνιακού, 

δπερ δμως άπετέλει έξοχον πόρισμα των Ιμπειρικώς μόνον, ούχί δέ θεωρητι· 

κώς τε καί Ιπιστημονικώς, ασκούμενων παρ’ αύτοϊς άστρονομικών σπου¬ 

δών®. Αλλαχού πάλιν ^ λέγει δ Στράβων έν σχέσει πρός τήν Ιν τή Ήλιουπό- 

λει κειμένην περίφημον έκείνην σχολήν ίερέων, ήτις πολυτρόπως έξυμνήθη 

διά μέσου των αιώνων, δτι αυτή κατά τούς παλαιούς χρόνους κατοικία δντως 

Ιγένετο των ίερέων, άνδρών φιλοσόφων καί περί τήν αστρονομίαν ασχολού¬ 

μενων, δμως τό σύστημα τούτων και αί οίκεΐαι έπιστημονικαί άσκήσεις Ιξέ- 

λιπον π?ιέον εντελώς κατά τούς χρόνους αύτού. Έν τοΐς μεγάλοις οίκοδομή· 

μασι τής σχολής ταΰτης, εν οΐς διέτριβόν ποτέ πολυπληθείς ίερεϊς, ούδεις 

πλέον έδείκΐ'υτο τοΐς έπισκέπταις των χρόνων τού Στράβωνος προεστώς των 

επιστημονικών Ιρευνών, άλλ’ οί ίεροποιοί μόνον καΐ εξηγηταί παρά τοΐς 

ξένοις των περί τά ιερά τελουμένων. Έν συνεχεία δμιλεΐ δ Στράβων περί 

τής κομπορρήμονος ή?νΐχθιότητος Χαιρήμονός τίνος, δστις παρηκολοΰθει έξ 

Αλεξάνδρειάς τφ ήγεμόνι ΑΙλίφ Γάλλφ άναπλέοντι είς τήν Α’ίγυπτον, προσε- 

ποιεϊτο δέ ασκών τοιαΰτην τινά επιστήμην τού ίεροποιού καΐ έξηγητοΰ των 

ιερών, έν φ τή άληθείφ κατεγελάτο ώς άλαζών καί Ιδιώτης®. Παρά Διο- 

* Διογ. Λαέρτ, προοίμ. 1 κέξ. — 6 κέξ. 
2 Στράβ. XVII 1, 46 (= ρ. 1171 Α. = ρ. 816 Ο. =ΙΙΙ [ 1852 ] 392, 19 κεξ. 

ΚΓδΠΙβΓ ). 

2 Πρβλ. έτι καΐ ΧΥΠ 1, 29 ( = ρ. 1160 Α. =ρ. 806 Ο. =111 [ 1852 | 377, 3 

κέξ. ΚταπιβΓ), ένθα ό γεωγράφος ποιείται λόγον περί των ΑΙγυπτίων ώς βαρβάρων. 

* Στράβ. XVII 1, 29 ( = ρ. 1159 Α. = ρ. 806 0. =111 [1852] 376 Κτ&πιεΓ). 

" *0 άνηρ ούτος παρά τό ελληνοπρεπές όνομα αυτού ήτο κατά πάσαν πιθανό¬ 

τητα ΑΙγύπτιος. Πρβλ. σχετικώς Λν, Οΐίο, Ρηοδίετ ηπά Τεηιρεί ΐπι ΗθΠεηΐδΐί- 
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δύίρφ^ άναγινώσκομεν, οτι άνηρ εν Ρόδφ γένους των Ήλι,αδων *Ακτις 

καΡ^οΰμενος καΐ διακρινόμενος διά την παιδείαν και την άστρολογικήν αΰτοΰ 

σοφίαν ήλ-θέ ποτέ εις Αίγυπτον καΐ έκτισε την Ήλιοΰπολιν θέμενος την 

προσηγορίαν ταΰτην από του ονόματος του πατρός αύτοΰ' παρ* αυτου κυρίως 

έμαΟον οι Αιγύπτιοι τά περί την αστρολογίαν θεωρ^ίματα. “Υστερον κατα¬ 

κλυσμού γενομένου παρά τοϊς “Ελλησι και των πλείστων ανθρώπων άπολο- 

μένων υπό τά υδατα ομοΰ μετά των γραπτών περί την αστρολογίαν μνημείων 

εξιδιοποιήσαντο οί Αιγύπτιοι την έπιστημην ταυτην λέγοντες, δτι πρώτοι 

αυτοί την τών άστρων ευρεσιν εποιήσαντο. Όμοίως και οί “Αθηναίοι κτί- 

σαντές ποτέ εν Αιγυπτφ πόλιν δνομαζομένην Σάιν της όμοιας έτυχον άγνοιας 

διά τόν κατακλυσμόν. Διά τάς αιτίας ταυτας ενομίσθη, δτι 0 Κάδμος κυρίως 

ό “Αγήνορος έκόμισε πρώτος είς τήν Ελλάδα μετά πολλάς γενεάς γράμματα 

εκ της Φοινίκης. Άπό του χρόνου εκείνου επιστεΰετο πλέον, δτι οί Έλληνες 

ηρξαντο άσχολουμενοι περαιτέρω περί τάς επιστήμας, Ιφ’ δσον εις λήθην 

περιέπεσε τό παρελθόν Ικεϊνο τών πρωτοτύπων Ικ μέρους αύτών καΐ υπέρο¬ 

χων περί ταυτας κατορθωμάτων. 

Έν τοότοις ή ε'ρις αυτή περί τών πρωτείων του πολιτισμού διεξήγετο 

ούχΙ μόνον μεταξύ Αίγυπτίων ή τών κατοίκων τής “Ανατολής Ιν γένει και 

τών Ελλήνων, άλλα καΐ μεταξύ Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων ή Αίθιόπων, 

“Ιουδαίων ή “Ινδών δτι κ.ού.κ. 'Ο σοφιστής Φιλόστρατος (ρέρ* είπεϊν ζών 

κατά τόν τρίτον μ.Χ. αί. εμφανίζει ήμΐν “Απολλώνιον τόν Τυανέα®, δστις 

έζη κατά τούς χρόνους του αύτοκράτορος Δομιτιανού, περί τά τί%'χ\ δηλαδή 

τού πρώτου μ.Χ. αΐ., μεταβαίνοντα τό πρώτον πρός τούς σοφούς “Ινδούς 

και εκεί άντλούντα Ιαυτφ τήν περίφημον διδασκαλίαν τής μετεμψυχώσεως 

και τήν λοιπήν σοφίαν αυτού, εϊτα δέ έπισκεπτόμενον καΐ τούς Αίγυπτίους, 

ών ειρωνεύεται τήν «φιλοσοφίαν» καΐ οΰς δεινώς υποβιβάζει θεωρών 

αυτούς ώς κακούς καΐ ελλιπείς μαθητάς τών Ινδών. Άλλ’, ίνα επανέλθω- 

μεν είς τό κύριον ημών θέμα, είς τό θέμα δη^.αδή τού ανταγωνισμού κυρίως 

Ιν τή περιοχή τού πνευματικού και ηθικού βίου μεταξύ Αιγυπτίων καί “Ιου¬ 

δαίων, άξιον μνείας είναι τό γεγονός, δτι εν τφ άνταγωνισμφ τούτφ οί 

“Ιουδαίοι δεόντως εξεμεταλλεύθησαν υπέρ εαυτών τά επιχειρήματα εκείνα, 

ών ποτέ εποιούντο χρήσιν οί Αιγύπτιοι κυρίως εν τφ άνταγωνισμφ αυτών 

βοΐιεη Α^γρίεη. Εΐη ΒείΐΓ&ξ ζιΐΓ ΚιιΙίαΓ^εδοΙιίοΙιίε άεδ ΗεΙΙεπΐδπιαδ. II, 

Εβΐρζΐ§: - ΒεΓίΐη 1908, σ. 212, σημ, 1, 
1 Διόδ. V 57, 2 κέξ. 
2 Πρβλ. σχετικώς ΤΗ. Ηορίηετ, ΟΓίεπΙ υ. εηεείι. ΡΙιΐΙοδορΗίε, σ. 5, 

οημ. 3. 

^ Φιλόστρ. τά είς τύν Τυαν. Άπολλ. II 33 κέξ. { = I [ 1870 ] 75 κέ|. Κ&γ- 

δετ)· III 17 κές. (=αύτ. ρ. 98 κέ|. )' VI 6 ( = αύτ. ρ. 210)' VI 18 κές. ( = α'ΰτ. 

ρ. 229 κεξ. ). 
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πρός τούς Έλληνας. “Ιουδαίοι τών υστέρων Ιλληνιστικών χρόνων και μεταξύ 

αυτών πρώτος 0 “Αρτάπανος Ιμφανίζουσι τούς “Ελί^ηνας ώς μαθητάς ούχΙ 

πλέον τών Αίγυπτίων, αλλά τών “Ιουδαίων, τού μεγάλου αυτών πατριάρχου 

Μο)υσέως. Καί εί έτι συμφωνοΰντες τφ \νί1ΐΓΪο1ι εδεχόμεθα, δτι παρ* “Αρτα* 

πάνφ ούδαμώς επί τού προκειμένου ανακύπτει εσκεμμένη τις έφεσις καί 

σπουδή πρός παραγωγήν τής ελληνιστικής σοφίας άπό τού Μωυσέως ώς 

άπό πρώτης πηγής, δτι ή ταύ'τισις τού « Μωύσου » μετά τού « Μουσαίου » 

ούχί χπάΧά. ίϊθο εγένετο χάριν υπόπτων σκοπών συγχύσεως καΐ απάτης, 

άλλ’ άποτε?ιεΐ απλώς προϊόν φιλομαθούς άναζητήσεως συγκρητισμών καί 

ομοιοτήτων ονομάτων, δφείλομεν, δπως τφ λνΐΠτίοΙι πάλιν συμφωνοΰντες 

όμολογήσωμεν, δτι διά τού εγχειρήματος τούτου, διά τής ταύτίσεως δηλαδή 

τού « Μωυσέως» μετά τού « Μουσαίου » και δή καί θεωρουμένου τούτου 

ΰπό τήν Ιδιότητα τού διδασκάλου τού “Ορφέως, διήνοιξεν ό Άρτάπανος 

τήν δδόν τής θολώσεως καΐ φθοράς τής Ιστορικής άληθείας. Έν τούτοις 

προσθετέον, δτι Ιναργής είναι Ινταύθα καί άναμφισβήτητος ή σπουδή τού 

Άρταπάνου πρός διαστροφήν τής Ιστορικής άληθείας επ’ εύνοίςι τού λαού 

αυτού. Τό έ’ργον τούτο μετά ζήλου ήσκησε σειρά “Ιουδαίων λογιών, οίτινες 

προθύμου; Ιν αυτφ συμπράκτορας είχον "Ελληνας συγγραφείς, μάλιστα δε 

τόν Έκαταϊον' πάντες ούτοι Ικτενώς περιέγραφον τάς παντοειδείς πληρο¬ 

φορίας Αίγυπτίων Ιερέων, καθ’ δς πάντες οί Έλληνες σοφοί Ικ τής χώρας 

αύτών κυρίως ήντλησαν κατά τήν διαδρομήν τών αίώνων τήν πάσαν σοφίαν 

καί παιδείαν αύτών* νύν οί σοφοί ούτοι δι“ Ιλαφράς τών οίκείων τόπων 

μετακινήσεως άντλοΰσι τά στοιχεία τής υψηλής αύτών καΐ Ιξόχου παιδείας 

εξ Ιουδαϊκών κυρίως πηγών. Ούχί Ιν μικρφ βαθμφ ήσκησαν τό αυτό έργον 

τής παραποιήσεως Ιν τή περιοχή τού πνευματικού βίου τών λαών τής Ιστο¬ 

ρικής άληθείας καί οί Χριστιανοί εϊδικώτερον “Ιουδαίοι, ϋί ΟΙΐΓίεΙίΒπί 

ί3πι ΗεΙΙοηΐδΙίο&ε αεί&ίΐε ί^δείΐαε ΟΓ&εα&δ ΐπ εαιιιη υδΐιπι οοπ· 

νεΓίβηιηΙ:, γράφει ό \νεηά1&ηά λίαν δρθώς^, ϊηΙεΓάιιπι ΗΗΙίο&δ ηαΓΓίΐ- 

ίίοπΘδ Άά εαΓϋπι εχειηρΙυπι ΓπαίανεΓυηί:. Ό ’Ορφεύς καί ό Μουσαίος 

ήσαν κατά τήν ελληνικήν μυθολογικήν παράδοσιν οί πανάρχαιοι εκείνοι 

σοφοί ιερείς καί μουσηγέται, οίτινες τό πρώτον εδίδαξαν τούς Έλληνας 

φιλοσοφίαν, τ.ε. επιστήμην τής θρησκείας καί δή καί μετενεγκόντες ταυτην 

εξ Αίγυπτου. Ούτως ούχΙ μόνον δ αρχαίος αίγυπτιακός πολιτισμός, αλλά 

καί ή ε?νληνική φιλοσοφία ετι ήσαν προϊόντα Ιουδαϊκής δράσεως και διδα- 

1 Ρ. νΐ^βηάΐ&ηά, ϋε ί&5εΙΙΪ5 &ηίί(:ϊαί5 ε&Γαηιφηε &ά ΟΙιη5ΐ:ί3ηο3 ρΓορα- 

&3,ίΐοηθ. ΟοΙΙίπ2&ε {19111. ( = Αά ρΓαεπιΐοηιηι & ς[ϋ3ίΐιιθΓ οΓάίηίόηβ ρΓο- 

ροείίΟΓϋηι ραΗΗοβηι ΓεηυηΙΐ&ίϊοηεπι, ςυ&ε ίϊεΐ άίε XIV. ιηεηδϊδ Ιαηϋ &. 

ΜΟΟΟΟΟΧΙ 1ιθΓ3, XII, Ηπΐιΐδ Αο&όεπιί&θ οΐνεβ εί ςηί εΐηδ δίηάϋδ ίανεηί ίπνΐ- 

υαΐνεΓδίίειΙίδ ΟεοΓ§:ία6 Αυ^υδίαε ρΓΟΓβείοΓ εί δεπαΐιαβ). 
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σκαλίας. Την υπεροχήν του αρχαιότατου λαοΰ τών*Ιουδαίων έναντι του νεωτέ- 

ρου λαοΰ των Ελλήνων ιδιαιτέρως εξήρε και 0 κατά τό πρώτον ήμισυ του 

πρώτου αιώνος μ.Χ. άκμάσας Ιουδαίος ιστορικός Φλάβιος °Ιώσηπος, εί και 

οΰτος ελληνιστί εγραφε τά έργα αΰτοΰ. Και διά τής επιστολής αύτοΰ προς τον 

Φιλοκράτη οΰδένα άλλο σκοπόν επεδίωκεν δ ·ι[ιευδο - Άριστέας ^ ή την κατά- 

δειξιν τοΰ ΰψηλοΰ καΐ εΰλαβοΰς σεβασμού, μεθ° οΰ οΐ ΠτολεμαΧοι, τ.ε. οΐ 

"Ελληνες, άνετεινον τά βλέμματα αυτών πρός τούς ^Ιουδαίους, τούς -θεό¬ 

πνευστους συγγραφείς των βιβλίων τής Παλαιάς Διαθήκης. "Οτε βραδΰτε- 

τερον κατά τον δεύτερον μ.Χ. αϊ. και δ Χριστιανισμός έθεωρειτο ώς τις 

ιουδαϊκή αϊρεσις και ούτως δμοΰ μετά τοΰ ιουδαϊσμού περιεφρονεϊτο υπό 

των Ελλήνων ώς θρησκευτικόν τι σύστημα κατωτέρας πνευματικής και ηθι¬ 

κής αξίας, ήρξαντο οι εκκλησιαστικοί συγγράφεις αρχής γενομένης από Κλή- 

μεντος τοΰ Άλεξανδρέως (περί τό 150-211 μ.Χ.), όπως Ιμφανίζωσι τούς 

άρχαιοτάτους "Ελληνας σοφούς άντλοΰντας τήν σοφίαν αύτών ούχΙ μόνον εξ 

Αίγύπτου και Βαβυλωνίας, καθ’ δ τούτο άλλωστε ύπ* αύτής ταύτης τής 

Ιλληνικής γραμματείας Ιναργώς Ιμαρτυρεΐτο καΐ Ιβεβαιούτο, άλλά και Ικ 

Φοινίκης §τι και Ικ τής Ιουδαίος, καθ’ δ τούτο νυν διά σειράς Ιργων τής 

Ιουδαϊκής γραμματείας άνεπτύσσετο καΐ κατεδεικνύετο. Έν τφ βίφ τοΰ Μωυ* 

σέως κατ* άντίθεσιν πρός τά υπό των Ελλήνων Ιστορικών καΐ λογίων Ιν 

γένει λεγάμενα, οϊτινες ύπό τό κράτος Ισχυράς αίγυπτομανίας ΙπΙ παντός 

κλάδου τής επιστήμης και τής πνευματικής δημιουργίας κατέστησαν, ώς 

Ιλέχθη, τούς "Ελληνας ευλαβείς μαθητάς των Αιγυπτίων, Ιμφανίζει ήμΧν δ 

Άρτάπανος τούς κατοίκους τής χώρας τοΰ Νείλου ούχΙ ώς τινα λαόν πρω¬ 

τοτύπου τίνος καΐ άκραιφνοΰς μεγαλοφυίας, άλλ’ ώς μεταγενεστέρους μιμη¬ 

τός ξένου τίνος πολιτισμού, τοΰ Ιουδαϊκού δηλονότι πολιτισμού, οΰτινος 

δημιουργοί ήσαν δ Αβραάμ και δ Ιωσήφ και άλλοι ΙπιφανεΧς Ίο-υδαΧοι, 

μάλιστα δέ δ Μωυσής. Τό αίτιον τού ευκρινούς εκείνου γεγονότος, καθ’ δ 

δ Ιουδαίος ούτος λόγιος λίαν εκτενώς εν τφ ε'ργφ αυτού μεταποιεί τήν εν 

τή Π.Δ. παρεχομένην ήμΐν επι τοΰ βίου καΐ των έργων τού Μωυσέως παρά- 

δοσιν άποβάλλων κυρίως τά ιουδαϊκής υφής και χροιάς στοιχεία αύτής καΐ 

έπαγόμενος άντ’ αύτών χαρακτήρας τού γνωστού ηδη ήμΐν συγκρητιστικού 

εκείνου τύπου τού « θείου άνδρός », εννοεί τις πληοέστερον, όταν συν τοΧς 

άλλοις λάβτ) ετι ΰπ’ δ'ψιν καΐ τήν άναμφισβήτητον εκείνην επί τοΰ προκει- 

μένου γραμματολογικήν λεπτομέρειαν, καθ’ ήν δ Άρτάπανος επεδίωκεν, 

δπως άσκήση δράσίν τινα και επιρροήν επί ειδωλολατρικούς κατ’ εξοχήν, εν 

πάση περιπτώσει δμως ούχΙ ΰπ’ άντισημιτικών φρονημιάτων εμφορούμενους, 

ΐΑΓΪδ1;6&6 ϋά ΡΙιίΙοοΓ&ίεηι ερΐδίαΐδ οηηι 06ΐ6ΓΪ8 βΐ άβ ΟΓίβϊηβ νσΓδίοηίδ 

ΙνΧΧ ίηΐει-ρΓδίηιη ίεδΐίπαοηϋδ. 1^. Μ ε η ά ε 1 3 ο Ιι η βείιειίίδ ηδΐΐδ εά. Ρ. ε π ά- 
1 & π θ. Ινϊρδίαε 1900. 
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κύκλους λογίων καί πεπαιδευμένων εν γένει ανθρώπων. Πρός επιτυχίαν 

τοιούτου τίνος σκοπού ήτο κατά φυσικόν λόγον αναγκαία ή έπΙ παντοειδών 

ιστορικών γεγονότων έξαρσις των τυπικών μάλλον στοιχείων, ούχι δέ των 

είδικών καΐ ατομικών τούτων διαφορών. Άφ’ οΰ χρόνου ή επιστήμη εγνώ- 

ρισε μακράν τινα σειράν άλεξανδρεωτικών εγγράφων άναφερομένων εις τον 

βίον και τό έργον « μαρτύρων», κατέστησαν ήμΧν εύθεατώτεραι αι μεταξύ 

τής είδωλολατρικής καί τής ιουδαϊκής γραμματείας ΰφιστάμεναι περιοχαί 

συνάφειας τε καΐ συγγένειας. 'Η ιδιόρρυθμος υφή τού έργου τού Άρταπα- 

νου ερμηνεύεται ετι έν άξιολόγφ τινί βαθμφ καί διά τής συγκρισεως τοΰ 

περιεχομένου αυτού πρός τάς έν τφ περί τόν Μέγαν Ά?νέξανδρον μυθιστο- 

ρήματι παρουσιαζομένας ήμΧν περιέργους λογοτεχνικός καί θρησκειολογικάς 

εικόνας^ Έν τφ μυθιστορήματι τούτιρ καθίσταται δ μέγας υιός τοΰ Φιλίπ¬ 

που διάπυρος ζηλωτής τού Ιεχωβά, ον οΰτος αναγνωρίζει ώς τόν μόνον 

άληθινόν θεόν καΐ οΰτινος τήν λατρείαν αίρει εΐς περιοχάς πολύ ύψηλοτέ- 

ρας καί σεπτοτέρας πασών τών περιοχών λατρείας πάντων Ιν γένει των 

άλΡνων θεών τού άρχαίου κόσμου. Έν τφ μυθιστορήματι τούτφ ΙξωθεΧται δ 

Σάραπις άγερώχως τε καί βιαίως ΰπό τού μεγάλου Ιεχωβά μακράν τού βίου 

τών ανθρώπων καΐ τών λαών, καθ’ δν ακριβώς τρόπον καΐ Ιν τφ έργφ τού 

Άρταπάνου άντικαθίστανται δριστικώς τε καΐ σταθερώς ή σοφία μέν τών 

ΑΙγυπτίων και τών Ελλήνων διά τής σοφίας τών Ιουδαίων, δ μαθητής δε 

τοΰ Όρφέως ΜουσαΧος ΰπό τοΰ διδασκάλου τοΰ ’Ορφέως Μουσαίου ■ Μωύ· 

σου. Ό Αλέξανδρος κομίζει είς Αλεξάνδρειαν αντί οΐωνδήποτε άλλων λει* 

τμάνων ήρώων τά οστά τοΰ 'Ιερεμίου κυρίως, κατά δέ τήν Ιπίσκεψιν τής 

Ιερουσαλήμ εύλαβώς άκροάται οΰτος τοΰ Ιουδαίου άρχιερέως διδάσκοντος 

αυτόν τό ΰψηλόν περιερόμενον τής ιουδαϊκής θρησκείας καί άσμενως εΐτα 

άναδέχεται τόν οίκεΧον προσηλυτισμόν. Πάσαι αΐ γραμματολογικοί αυται 

εικόνες άποτελοΰσιν άνανηρρήτως λογοτεχνικά καΐ θρησκειολογικά δημιουρ¬ 

γήματα τών μεταχριστιανικών χρόνων, μαρτυροΰσιν δμως έν πάση περι- 

πτώσει τήν ζώσαν παρουσίαν τής έθνοφίλου εκείνης Ιουδαϊκής διαθεσεως 

και νοοτροπίας, ήν εκτενώς έγνωρίσαμεν παρ’ Άρταπάνφ καί ήτις άναντιρ- 

ρήτως ισχυρώς έδέσποζε τών λογισμών και τών συναισθημάτων σειράς όλης 

Ιουδαίων λογίων τε καΐ ιστορικών. 

Μ. 
'Ο είς «ΜουσαΧον» μετονομασθείς Μώυσος Ιγένετο διδάσκαλος τοΰ 

’Ορφέως. Άνδρωθείς οΰτος πολλά εύχρηστα πράγματα παρέδωκε τοΐς 

1 Πρβλ. σχετικώς Ρτ. Ρ ί ί 5 ί 6 γ, Εϊηβ 3ϋ<ϋ3ο1ΐ6 θΓηηάηη^3Κ63ο1ιϊο1ιίε 
Α1βχίΐηάΓΪ&5. Μΐτ είηειη Αηίι&η§: ύΟετ ΑΙεχδπάεΓβ ΒεδχιοΗ ίη ^ε^ι13&^επ1. ΗεΐάεΙ- 

ΙϊβΓ& 1914 ( = δίίζ,-ΒεΓ. ά. ΗεϊάεΙΰ. ΑΙίαά. ά. \νί33. Ρ1ιϊ1ο5. - Ιιίδί. ΚΙ. 11), 

σ. 3 χέξ. 
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ανθροίποις πλοία εξευρεν οΰτος καΐ μηχανάς προς διενεργειαν λιθο-θεσιών 

καΐ τα Αιγύπτια όπλα και όργανα ΰδρευτικά τε καΐ πολεμικά καΐ την φιλο¬ 

σοφίαν εν τελεί. Την πολιτείαν πάσαν διεΐλεν δ Μωυσής εις 36 νομούς και 

απεταξεν εκαστφ μεν τούτων τον σεβασμόν και την λατρείαν τού ϊδίου αυτού 

και οικείου θεού, τοΐς ΐερεύσι δέ την υπό τάς οδηγίας αυτού σπουδήν καΐ 

μάΟησιν των ιερογλυφικών γραμμάτων, απέταξε δέ εκάστφ νομφ και την 

άφιέρωσιν τοΐς ·θεοΐς αίλουρων τε καΐ κυνών καΐ ϊβεων’ άπένειμε δέ καΐ τοΐς 
ίερεύσιν Ιξαίρετον χώραν. 

Περί τού Μωυσέως ώς διδασκάλου τού Όρφέως έγείΐτο ήδη εν τοΐς 
ανωτέρω εκτενής λόγος. 

Τής λέξεως: «εξευοεΐν» κυρίως ποιείται ενταύθα χρήσιν δ *Αρτάπανος 

έπι τού Μωυσέως έν σχέσει προς την ύπ* αυτού εις τον βίον εισαγωγήν τής 

τέχνης τής ναυσιπλοΐας, τής οϊκοδομήσεως τειχών, ναών κ.ού.κ., τής όπλο· 

ποιίας, τής ΰδρεΰσεως, τού πολέμου και τής φιλοσοφίας. Ή ?^ξις αυτή ένέ- 

χει ιδιαιτέραν τινά σημασίαν Ιν σχέσει προς τήν έξενεχθεϊσαν άνωτέρω γνώ¬ 

μην, καθ’ ήν καθ’ Ιλληνικόν τινα τρόπον ήρωοποιεϊται ενταύθα δ Μωυσής 

υπό τού “Αρταπάνου και έσκεμμένως καΐ καθ’ ώρισμένον σχέδιον περιβάλλε¬ 

ται ούτος ύπό τής αίγλης τού σοφού πρωτοπόρου Ιν πάση περιοχή άνθρω- 

πίνης τινός δράσεως καΐ δημιουργίας. Έφ* ό'σον, καθ’ ά ήμϊν λίαν γνωστόν 

είναι, εν πάσαις ταΐς περιοχαϊς τής πνευματικής δημιουργίας είχον οι *'Ελ· 

ληνες τούς « εΰρετάς » αΰτών, θεούς τινας οίουσδήποτε, ήρωας Ινδόξους ή 

άνθρώπους εν γένει σοφούς, ^δει, δπως επί τφ σκοπφ διεξαγωγής νικηφό¬ 

ρου τινός συναγωνισμού Ιμφανισθή καΐ δ Μωυσής ώς 6 πρώτος τοΐς άνθρώ- 

ποις χορηγός εύχρήστων τε καΐ ώφελΐμων πραγμάτων. Έν τη περιοχή τής 

φιλοσοφίας Ιξομοιούται δ Μωυσής τφ Πυθαγόρφ καί, ώς Ικεϊνος Ιν τή 

περιοχή τής άρχαίας Ιλληνικής παραδόσεως, ούτω και οΰτος Ιν τφ μυθιστο- 

ρήματι τού Αρταπάνου καθίσταται « πρώτος φιλόσοφος ». Έν τφ μυθιστο- 

ρήματι τούτο; περιβάλλεται δ Μωυσής τήν ελληνιστικήν εκείνην ιδέαν τού 

« θείου άνδρός », τού φιλοσοφοΰντος δημιουργού καΐ φορέως υψηλού τίνος 
και πλουσίου πολιτισμού, 

Προκειμένου νΰν, δπως χωρήσω εις τήν άνάλυσιν και ερμηνείαν τού 

υπολοίπου τμήματος τής εν λόγω παραγράφου τού τρίτου αποσπάσματος, 

επάγομαι αύταΐς λέξεσι τό κείμενον τού Αρταπάνου, ϊνα εν δψει αυτού εύχε- 

ρέστερον ό αναγνώστης κατανοή τάς οικείας Ικάστοτε γλωσσικάς, φιλοσοφι- 

κάς ή θρησκειολογικάς παρατηρήσεις, διότι όντως λίαν δυσχερές είναι τό 
τμήμα τούτο. 

«ετι δέ (30. Άρτάπανός φησι) τήν πόλιν εις λς-' νομούς διελεϊν καΐ 
εκάστφ τών νομών άποτάξαι τον θεόν σεφθήσεσθαι τά τε ιερά γράμματα 

τοΐς ΐερεύσιν, είναι δέ καΐ αίλουρους καΐ κύνας και ϊβεις, άπονεΐμαι δέ καΐ 
τοΐς ΐερεύσιν Ιξαίρετον χώραν ». 
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Έν πρώτοις παρατηρώ, ότι δ τε νίβοταδ καΐ δ Οαΐδίοτά εν τφ κειμένφ 

αυτών ούχΙ δρθώς τονίζουσι τήν λέξιν: «νομός» ΙπΙ τής παραί.ηγούσης ^ 

*Η λεπτομέρεια τής είς νομούς διαιρέσεως τής πολιτείας και τής εκάστφ 

τούτων άποτάξεως πρός ?ιατρείαν Ιδίου τινός θεού και οικείου ανακαλεί είς 

τήν μνήμην ημών εικόνας εκ τών « Νόμων » και τής « Πολιτείας » τού Πλά¬ 

τωνος. Άναντιρρήτως αποτελεί ύπόθεσίν τινα τού άρχοντος καΐ τού σοφού 

νομοθέτου και τούτο έ'τι τό εργον, ή εις μέρη δη?ί.ονότι αρμόδια και εύστο¬ 

χος διαίρεσις τής ιδεώδους πολιτείας και δ διορισμός εφ* έκαστου τούτων 

τού οικείου πάτρωνος. Άναμφιβό?νως ούχΙ ευχερές είναι ήμΐν, δπως ακριβώς 

καθορίσωμεν, εν οΐα εκτάσει δ Άρτάπανος Ιγίνωσκε τό εργον τού Πλάτω¬ 

νος, Ιν τούτοις θά άπετέλει όντως ιστορικόν τι και γραμματολογικόν άμα 

σφάλμα, ει εν δψει τών προκειμένων ήμΐν σχετικώς οικείων στοιχείων ήρνού- 

μεθα τφ Ίουδαίφ τούτφ λογίφ τήν κτήσιν γνώσεων τοιαύτης τινός συνθέ- 

σεως και ΰφής. Έν πάση περιπτώσει εύρήσομεν κατωτέρω παρ’ Άρταπάνφ 

φράσιν τινα, ήτις εμφανίζει όντως Ικτενή δμοιότητα πρός χωρίον τι τών 

«Νόμων» τού Πλάτωνος. Έπι πλέον παρατηρητέον ενταύθα, ότι τό Ιργον 

τούτο τού Μωυσέως, τήν είς νομούς δηλονότι διαίρεσιν τής χώρας, διεξάγει 

παρά Διοδώρφ οστις τήν οίκείαν αυτού πληροφορίαν εκ τού Έκαταίου 

κατά πάσαν πιθανότητα άντλεϊ, δ βασιλεύς τών Αιγυπτίων Σεσόωσις. Οΰτος 

διελών τήν χώραν άπασαν είς εξ και τριάκοντα μέρη, & « νομούς» οί Αιγύ¬ 

πτιοι Ικάλουν, έπέστησε τούτοις άπασι νομάρχας, οΐτινες θά Ιπεμελούντο τής 

είσπράξεως τών βασιλικών προσόδων καΐ θά διφκουν καί διηυθέτουν άπαντα 

τά Ιν τή διοικητική περιοχή Ικάοτου τούτων άναφυόμενα ζητήματα *0 

Άρτάπανος κοσμεί, ώς βλέπομεν, ενταύθα τόν ήρωα αυτού διά τών πτερών 

του Σεσοώσιος. Γέφυραν τινα συσχετισμού τού Μωυσέως μετά τού βασιλέως 

τούτου τής Αίγυπτου δημιουργεί πιθανώτατα ή ύψη?^ή Ιδιότης άμφοτέρων 

ώς νομοθετών. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 

1 Πρβλ. σχετικώς τήν οίκείαν παρατήρησιν τοΰ ΥΒίοΙςεη&Γϋ έν: Ηροδό¬ 

του ’Αλικαρνησσήος Ιστοριών λόγοι Θ έπιγραφόμενοι Μοΰσαι. Ηβτοάοίί Η&ΐί- 

ο»ΓΠ»35βί θί-δΙΟΓίαΓαιη Ιίύπ IX Μηε&Γνιιη ηοηιΐηΐΐ3υ5 ίη30ΓΪρΐί... ΕάίΙίοηεηα 
οατανΐΙ; εΐ 5α&5 ΐΐεαιιιυο Ε. Ο. ν&ΙοΕεπίΐι-ΐΐ ηοίίΐδ &άί. Κ. ΛΥεβδε- 

Η ί ϋ 8 εΐο. ΑιπδίεΙυά&ηιί 1763, ρ. 309, σημ. 71· Κ. Ε. ^ & 6 1 ο η 3 1ς ϋ, ε.ά. I 

(1804) 165. 

2 Διόδ. I 64, 3. 

3 Και ό Στράβ. ΧΥΙΓ 1, 3 ( = ρ. 1135 Α. = ρ. 777 Ο. = III [ 1852 ] 348, 20 

κέξ. ΚτίΐϊηεΓ} υμιλεϊ περί διαιρέσεως τής Αίγυπτου είς 36 πάλιν νομούς. Ό άρι- 

Ο-μος ούτος ούδαμώς βεβαιυΰται υπό τών μνημείων. Πρβλ. Η. Βτνίίίδοίι, Οεο- 

£Γ8ρ1ΐίδο1ιε ΙπδοΙίΓίίΙεη I ( 1857 ) 93. Ό Ρ. Ε. ^ & ύ 1 ο η δ Ις: ΐ η 5, ε.ά. I (1804) 

165 όμιλεϊ εν γένει περί μετρήσεως τής Αίγυπτου. 
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ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΥΝΗΣΙΑΝ 

ΚΑΤ’ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1389) 

Εις άνακοίνωσιν γενομένην ΰπ* Ιμοΰ προ τριετίας περί του παλαιοτέ· 

ρου γνωστού Κρητός ποιητοΰ (μικρόν μετά τό 1403 γράψαντος) Αεονάρ¬ 

δου Ντελλαπόρτα, του οποίου τά εκ 4000 και πλέον στίχων ποιή¬ 

ματα άνεκάλυψα εν άγιορειτικφ χειρογράςρφ^ καΐ ετοιμάζω προς εκδοσιν, 

διέλαβον συντόμως* καΐ περί τοΟ πολυκύμαντου βίου αΐιτοΰ Δς πολεμιστοΰ 

Ιν Εύβοίςι καΐ ’Ιταλίρ;, ώς δικηγόρου Ιν Χάνδακι καΐ Δς πρεσβευτοΰ τής Βενε¬ 

τίας είς τάς αύλάς Χριστιανών καΐ Μουσουλμάνων ήγεμόνων, κατά τάς ύπ*αυ· 

του του ποιητοΰ παρεχομένας Ιν τφ πρώτιρ των τεσσάρων ποιημάτων του 

(στ. 1200 ■ 1376 ) αΰτοβιογραφικάς είδήσεις. Παρετήρησα δέ τότε ^ δτι αί και 

γενικώτερον Ινδιαφέρουσαι είδήσεις αδται περί του βίου του φαίνονται άπο- 

λΰτως άξιόπιστοι, διότι την τετάρτην καΐ τελευταίαν πρεσβείαν του άνεΰρον 

ίστορικως μεμαρτυρημένην εξ αΰτοΰ τοΰτου του επισήμου κειμένου τής συν¬ 

θήκης * τής συναφθείσης τή 24 Τουλίου 1403 μεταξύ του Αεονάρδου Ντελ¬ 

λαπόρτα, ώς έκπροσώπου του Δούκα τής Κρήτης, καί του εν Παλατίοις (Μι- 

λήτφ) ήγεμόνος του τουρκικού Ιμιράτου τού Μεντεσέ Είγαβ Β6§■^ 

4—Μ. Τ., Μανούσακα, Περί αγνώστου Κρητός ποιητοΰ προ τής Άλώσεως. 

Ό Λεονάρδος Ντελλαπόρτσς χσΐ τό εργον σύτου, < Πρακτικά τής Ακαδημίας ΆίΝ)·- 

νών », τόμ. 29 ( 1954 ), σ. 32 · 44. Περί τής ΰ’έσεως του Ντελλαπόρτα έν τή Ιστορία 
τής κρητικής καΐ γενικώτερον τής νεοελληνικής λογοτεχνίας βλ. νΰν καΙ Στυλ. 

Αλεξίου, Κρητική Ανθολογία (ΙΕ'-ΙΖ' αιώνας), Ηράκλειον Κρήτης, 1954, σ. 

10 καί 23. — Μ. 1- Μ 3. η ο η 8 δ Ε Ιί 3 8, Ι..& ΙίΙίέΓ&Ιυτβ οτείοΐδο 3 Γόροςιιε νέπί- 

Ιίεπηο, < Ι,ΉεΙΙέπϊδιηβ Οοπΐ6ΐηροΓ3ίη », τόμ. 9 ( 1955), σ. 97,—Βηιηο 1/3- 

ν3§ηϊπί, δίοηα 46113 Ι,είίβΓΕίιίΓΕ ΝεοοΙΙεηίοΕ, ΜίΙαπο (1955), σ. 64 - 65.— 

Κ. Θ. Δημαρά, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Δεύτερη έκδοση. Παράρ¬ 

τημα: Σημειώσεις καΐ Πίνακες (Αθήνα, 1956 ), σ. 30. 

2 "ΕνΟ’ άνωτ,, σ. 34-39. 

® ΑυτόθΊ, σ. 37. 

^ Έκδεδομένοϋ υπό [Ο. Μ. Τ1ιοπΐ3 8·Κ.. ΡτεόοΠί}, ϋίρΙοιηαΐΕηϋϊα 
νεηείο - ΕενΕπΙϊηηιη, ρ3Γ8 II, νεπείϋδ, 1899, άριΟ·. 160, σ. 293 -296. 

5 Περί τής πρεσβείας ταΰτης είχον παρασκευάσει καί άνακοίνωσιν υπό τον 
τίτλον « ϋη 3πιί)αδ53<3βιΐΓ άε Υεπίδε εΐ <3η Όηο άε Οτείε & Ια οοϋΓ άΈΙ^'αδ 
Βε^, βιηίΓ άε Μεηίεείιε, εη 1403 » διά τό έν Κωνστοντινουπόλει ΙΟον Διεθνές 
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Άλλα και περί τής τρίτης αυτού πρεσβείας « είς τον Χαρακηνόν σουλ¬ 

τάναν Βαρβαρίας» (Τυνησίας), καθ’ ήν επέτυχεν, ώς γράφει (στ. 1273), 

ν’ απολύτρωση των δεσμών « εβδομήκοντα ανθρώπους Βενετίκους », διηρω- 

τώμην τότε \ αν όντως αύτη εσχετίζετο προς ανέκδοτον έγγραφον των βενετι¬ 

κών αρχείων από 9 Δεκεμβρίου 1389, περιεχόμενον εν δεηοίο Μίεΐί, Ε.6§ίδΐΓ0 

41, φ. 45ι·, τού οποίου ή παρά Η. Νοΐτεί; φερομένη περίληψις περιωρίζετο 

εις την ακόλουθον αόριστον Ιπιγραφήν: « Εηνοϊ θ’ππ 3ΐιιΐ33.δ53ά6ΐΐΓ ά Τα- 

ηίδ, ροαΓ ΓΕοΗεΙεΓ Ιεδ οΗρΙίΙδ, ^αί γ δοπΐ ίΓδΐϋέδ 'οοιηηιε άεδ οΕίεηδ’ »^. 

Έπιθυμών νά εξακριβώσω τό πράγμα, παρεκάλεσα τον έν Βενετίρ ερευνη¬ 

τήν κ. Κ. Δ. Μέρτζιον καΐ τον έχει χάριν μελετών διατρίβοντα τότε συνά¬ 

δελφον κ. Ν. Β. Δρανδάκην νά μοί άποστείλουν φωτογραφίαν τού εγγράφου 

τούτου, Ιοευνήσουν δέ καΐ τά παρακείμενα έγγραφα προς άνεύρεσιν τυχόν και 

άλλων είδήσεων περί τού ήμετέρου ποιητοΰ. ’Όντως δέ τά υπό τών δύο τού¬ 

των φίλων (τούς όποιους εύχαριστώ θερμώς καΐ ΙντευΘεν) εύρεθέντα εν τφ 

ΰποδειχθέντι Ε.6§·ί8ΐΓ0 41 και άποσταλέντα μοι εν μικροταινίαις Ιγγραφα, 

τόν Νοέμβριον τού 1954, έπηλήΟευσαν τάς ΰπονοίας καΐ ΰπερέβησαν 

μάλιστα τάς προσδοκίας μου. Διότι πρώτον άπεδείχθη δτι τό εξ ού ώρμή· 

θην έγγραφον (τό κατωτέρω ΰπ’ άριθ. 4) σχετίζεται πράγματι πρός τήν είς 

Τυνησίαν άποστολήν τού Ντελλαπόρτα. ’Έπειτα διεπιστώθη δτι έκ τών 

τριών άλλων άνευρεθέντων περί τούτου εγγράφων τά δύο (ήτοι τά ύπ* άριθ. 

2 καΐ 3) περιέχουν τάς περί τής άποστολής ταύτης επισήμους τής Βενετίας 

όδηγίας (από 31 Μαΐου 1389) και συγχρόνως βοηθούν είς τήν έπαλήθευ- 

σιν καΐ χρονικήν τοποθέτησιν καΐ τής δευτέρας εν τή αύτοβιογραφίρ; του 

μνημονευόμενης πρεσβείας τού Ντελλαπόρτα πρός τόν Δεσπότην τού Μορέως 

Θεόδωρον Α' Παλαιολόγον* τό δέ τρίτον (ήτοι τό ύπ* άριθ. 1) έπιβεβαιοϊ 

και χρονολογεί και ετέραν τής αυτοβιογραφίας εϊδησιν, τόν διορισμόν τού 

Ντελλαπόρτα ώς δικηγόρου εν Χάνδακι τής Κρήτης (10 Μαΐου 1389). 

Τέ?Λς, έξηκριβώθη δτι τά έγγραφα ταύτα παρουσιάζουν και γενικώτερον ιστο¬ 

ρικόν ενδιαφέρον, διότι εΐναι άγνωστα εις τούς ειδικώς πραγματευθέντας 

περί τών πολιτικών σχέσεων τής Βενετίας πρός τούς σουλτάνους τής Τυνη¬ 

σίας. Διά τούς λόγους τούτους εκδίδω αυτά κατωτέρω μετά περιλήψεων καΐ 

σημειώσεων. 

Και τά μέν περί τού βίου καΐ τής δράσεως του Κρητός ποιητοΰ έκ τών 

Συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών, ήτις όμως, ενεκα τής μή συμμετοχής τής ελληνικής 
αντιπροσωπείας κατόπιν τών τουρκικών ωμοτήτων τής 6·ηζ Σεπτεμβρίου 1955, έμα- 

ταιώθη. 

^ Μ. Ί. Μανούσακα, ένθ’ άνωτ., σ. 36, σημ. 2, 

* Ηίρροίγίε Νοίτεί, Βοοιιιηεπίβ ΐηεάΐϊδ ροητ δετνΐΓ 3 ΓΙιΐδΙοΐΓε όε 

Ι3 άοηιίπΕίΐοη νεηϊΐίεηηε εη Οτείε άε 1380 ά 14851 Πτέδ άεδ ΕΓοΙιίνεδ άβ Υε- 

ηίδε, Ρ3ΓΪ3, 1892, σ. 29. 
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εγγράφων τούτων προκΰπτοντα νεα στοιχεία θά χρησιμοποιηθούν προσηκόν- 

τως εν τη περί τούτου βιογραψικη μελέτη, ητις θά προταχθη τής Ικδόσεως 

των έργων του. Τά περί τοίν διπ?ι.<υματικών δ'μως σχέσεων τής Βενετίας προς 

την Τυνησίαν λήγοντος του 14°·*^ αιώνος θά εξετάσω ενταύθα, υπό τό φως 

των έκδιδομένων εγγράφων· 

Κατά τον επιφανή ιστορικόν των σχέσεων των αραβικών κρατών τής Βο¬ 

ρείου Αφρικής πρόςτά χριστιανικά Με5 Κε,ΙΐΓίε^ μετά τήνοΐκτρώςάποτυχοΰ· 

σαν εκστρατείαν τών Γενουατών και τών υπό τόν άτια άε Βοιιτίίοπ Γάλλων 

κατά του σουλτάνου τής Τυνησίας ΑϊιοιιΤ τό θέρος του 1390 ^ τά 

χριστιανικά κράτη τής Ιταλίας εσπευσαν νά επιδιώξουν την μετά του επί¬ 

φοβου τούτου σουλτάνου συνδιαλλαγήν διά συνάψεως συνθηκών ειρήνης. 

Ή Βενετία, μολονότι είχε παραμείνει αμέτοχος τής συγκρουσεως ταΰτης, 

ήθέλησεν ούχ ήττον ν* ανανέωση τά παλαιά σύμφωνα εΙρήνης μετά τής Τυνη¬ 

σίας (τό τελευταιον, του 1317, δεκαπενταετους διαρκείας, παρετείνετο εκτοτε 

σιωπηρώς κατ* άμοιβαίαν συνεννόησιν) και άπέστειλε πρός τούτο τόν Ιάκω¬ 

βον ν&ΐΗΓ€3δθ ΰπό τήν ιδιότητα του πρέσβεως και προξένου^. Οθτος πρά¬ 

γματι επέτυχε τήν υπογραφήν νέου συμφώνου, δεκαετούς Ισχύος, άντι- 

γράφοντος τό τοΰ 1317, τή 4 Ιουλίου 1391 ή 1392 (όρθότερον 1391 )^ 

κατόπιν Ινός μηνός διαπραγματεύσεων, τάς λεπτομερείας τών όποιων μανθά· 

^ Κβίαίΐοπε βΐ οοιηιιΐ€Γΰβ άβ ΓΑίπς,υε δερίβηίηοπ&Ιβ ου Μ3§Γβ1) ανβο Ιβδ 
η&ίίοηε οΙιΓέΐϊβηπβδ 311 πιο^δπ ρ3Γ Ιδ Οοπιίβ άβ Μ38 Ι<3ΪΓίβ, Ρ3ηδ, 
1886, σ. 420 κ.έξ. 

2 Βλ. λεπτομερέστερον περί τής έκστρατείας τσύτης ]. ΒδΙμνίΠβ Γδ 
Κουΐχ, 1,3 Ρταποδ βη Οπδπί 3ΐι ΧΙΥβ δίέοΐβ. ΕχρέάίΙϊοπδ άυ πΐ3Γ€θ1ΐ3ΐ Βου- 

0103111, Ρ3Γί5, 1885, σ. 166-200. 

^Μ38 Εαίτΐβ, ενθ·· άνωτ., σ. 423 -424. 

^ Τό σύμφωνον τούτο βλ. νΰν έκδεδομενον καΐ έν Οίρ1οιη3ΐ3Γίιΐ)η Υδΐιοίο - Εβ- 

ν3ηίίηυίη,''ενθ’ άνωτ., άριθ·. 137, σ. 231 -237, ένθΌ καΐ ή εις αυτό προσηρτημένη 
επιστολή τοΰ σουλτάνου πρός τόν Δόγην τής Βενετίας (άριθ·. 138, σ. 237). Ώς έτος 
τής συνάψεώς του φέρεται ένταΰ'&α ( τό χειρόγραφον παρέχει μόνον τήν ημερομηνίαν 
4 Ιουλίου) τό 1392. Τό ορθόν δμως είναι τό 1391. Διότι ό Υβίατβδδο αναφέρει 
( αύιοθι, σ. 238 ) δτι, δτε τή 6ΐΐ Ιουνίου άφίκετο είς Τύνιδσ, συνήντησεν έκεΐ τόν 
πρέσβυν τών Γενουατών Οΐίΐιβτίο άβ Μ3Γίίηο διαπραγματευόμενον συνθήκην, ήτις 
γνωρίζομεν δτι ύπεγράφη τή 17ιι Όκτωβρίου 1391 (Μ38 Ι,3ΐ:Γίδ, ενθ>’ άνωτ., 

σ. 422 ). Άλλα και έκ βενετικού εγγράφου άπό 26 Ιουλίου 1400, ού περίληψις παρά 
Ν. ΙθΓ^3, Νοίβδ βί: δχίΓΕΪΐε ροητ δοι-νίτ α, ΓΙιΐδΙοίΓδ άδδ ΟΓοΐδβάβδ, τόμ. ϊ, 
Ρεγιβ, 1899, σ. 101, μανθάνομεν οτι κατά τήν χρονο?ι.ογίαν ταύτην άπεφασίσθη ή 
εις Τυνησίαν αποστολή νέου πρέσβεως τών Βενετών πρός άνανέιοσιν τής συνθήκης. 

Επειδή αιίτη ήτο δεκαετούς διαρκείας, άν είχε συναφθή τόν Ιούλιον τοΰ 1392, δεν 
θά Ιπεζητείτο ή άνανέωσίς της ήδη άπό τοΰ Ιουλίου τού 1400, ήτοι δύο δλα ετη 
προ τής λήξεως τής ισχύος της. "Αρα συνήφΟη τφ 1391. 

■93 

νομεν έκ μακράς και ένδιαφεοούσης εκθέσεως αυτοΰ άποσταλείσης πρός τόν 

Δόγην τής Βενετίας Αντώνιον ν6η0Γίο τήν ύστεραίαν τής υπογραφής του 

συμφώνου 

*Ως βλέπει τις, 0 Μαδ Ιν3.ίπ£ ούδέν εΐχεν ΰπ’ δ'·ψιν περί τής εκ τών 

Ινταυθα έκδιδομένων ύπ’ άριθ. 2 · 3 εγγράφων μαρτυρουμένης αποστολής, 

δυο έτη πρότερον (θέρος 1389), του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα πρός τόν 

αυτόν σουλτάναν, ώς ουδέ περί τής διά του ΰπ* άριθ. 4 εγγράφου ληφθεί- 

σης τη 9 Δεκεμβρίου 1389 άποφάσεως δ'πως, κατά τήν ΰπόδειξιν του έπανελ- 

θόντος έκ Τυνησίας Ντελλαπόρτα καΐ τήν έπιθυμίαν τοΰ σουλτάνου, άπο- 

σταλή νέος πρέσβυς έχων έπΙ πλέον και δικαιοδοσίαν προξένου, πρός τελικάς 

διαπραγματεύσεις καΐ υπογραφήν τοΰ συμφώνου. Τοΰ εγγράφου τούτου έδη* 

μοσιευθη βραδυτερον ΰπό Η, ΝοίτεΙ: περίληψις μόνον, ή και παρατεθεΐσα 

άνωτέρω*. Ταύτην έσχεν ΰπ’ δψιν δ συγγραφεύς του δοκιμωτέρου περί τών 

Χαφσιδών σου?ντάνων τής Τυνησίας Ιστορικού έργου Ε.. Βηιπδοΐινί^ 

άλλ’ ένεκα τής άκρας συντομίας και άσαφείας αυτής, οΰδεμίαν τών §ν τφ έγ· 

γράφφ ειδήσεων ήδυνήθη Ιντεΰθεν ν’ άρυσθή καΐ χρησιμοποιήση. Τοιουτοτρό¬ 

πως όχι μόνον ήγνόησε καΐ οΰτος παντάπασι τά κατά τήν πρεσβείαν τοΰ 

Ντελλαπόρτα*, άλλα καΐ δέν συνεσχετισε τό άνωτέρω έγγραφον πρός τήν 

άποστολήν τοΰ ν3ΐ3Γ€350^, είς ήν προφανώς άναφέρεται. 

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, τά ήμέτερα έγγραφα έρχονται νά επι- 

χυσουν νέον φως εις τά άνωτέρω γνωστά μέχρι τοΰδε γεγονότα, ώς παρέ- 

χοντα τήν προϊστορίαν τής ΰπό τοΰ Ιακώβου Υ&Ι&ΓεδδΟ συναφθείσης βενε- 

τοτυνησιακής συνθήκης. Ή προϊστορία δέ αΰτη έχει δΓ όλίγ6)ν ώς εξής: 

Προ τοΰ ναΐ2ΐΓ65δθ — άλλά και τοΰ Ντελλαπόρτα — ή Βενετία εΐχεν άπο- 

ατείλει πρός τόν σουλτάναν τής Τυνησίας Α1)ΐι’1 Α1)1)38 καΐ έτερον πρέσβυν 

(τοΰ όποιου τό όνομα δέν μνημονεύεται) πρός άπολυτρωσιν τών πληρωμά¬ 

των δύο βενετικών εμπορικών πλοίων αΐχμαλωτισθεντων παρά τήν Σικελίαν. 

^ Άνάλυσιν καί μερικήν μετάφρασιν τής εκθέσεως παρέχει δ Μ35 ΤεΙγϊο, 

ένθ’ άνωτ., σ. 424-432. Τό κείμενον εκδεδομένον νΰν καί εν ϋίρΙοηίΕίΕΓΪμιη Υε- 

ηείο - Βεναηϋηαιη, ένθ* άνωτ., άριθ. 139, σ. 238 - 243, συνοδευόμενον καΐ ύπό επι¬ 

στολής τοΰ ΥΕΐΕΓεδδΟ πρός τόν Δόγην περί τών ύπ’ αυτού χάριν τής άπελευθεροο- 

σεως τών αιχμαλώτων δισνεμηθέντων χρηματικών δώρων (άριθ. 140, σ. 244 ). 

* Βλ. άνωτέρω, σ. 341 καί σημ. 2. 

^ Ε. Βταηβοΐινί^, Ι,ά ΒεΓδετΐε ΟΓίεηίΕΐβ 8οιΐ8 Ιεδ Η3ί5ΐ(1ε3, άεδ οή- 

είηεδ 3 Ια ίίπ 4ιι ΧΥβ δΐέείε ( Ριι1)1ίθ3ίίοπΒ άε ΓΙπδΐϋηΙ ά’ίέίιιάβδ ΟτΐεπίΕΐεδ 
ά’ΑΙ^ετ, τόμ. ΥΙΙΙ), Ρεγιβ, 1940, τόμ. 1, σ. 198. 

* Ό καθηγητής κ. Βηιηδείινϊ^, έρωτηθείς πέρυσιν ύπ’ εμού, μέσφ τοΰ φίλου 
κ. Κγ. ΤΗιπβΙ, είχε τήν καλωσύνην νά μέ διαβεβαιώση δτι τά ήμέτερα έγγραφα έςα- 

κολοϋθοΰν νά παραμένουν άγνωστα είς τήν έρευναν. Τούτο πιστεύει καί ό κ. ΤΗΐ- 

Γΐεΐ, έμπειρος ερευνητής τών βενετικών αρχείων. 

® Βλ. αυτόθι, σ. 203 -204. 
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Οΰτος δεν εΐχεν εϊσέτι επανελθεί καθ’ ον χρόνον άνελήφθη ή κατά του σουλ¬ 

τάνου εκστρατεία του ναυάρχου της Σικελίας Μανφρέδου άο ΟΙβηηοηί: και 

των Γενουατών ή άπολήξασα εις την κατάλητ^ιν τής νήσου ΟοΛα, τον Ιού¬ 

νιον του 1388. Την εκστρατείαν ταυτην εβοήθησε και ή Βενετία δΓ ολίγων 

γαλερών. Μετά τινα χρόνον ό πρέσβυς επέστρεψεν άπρακτος, διότι ό σουλ* 

τάνος άπχίτει νά εχη ουτος ειδικήν εξουσιοδότησιν εκ μέρους τής Βενετίας 

προς συνομολόγησιν συνθήκης. Διά τούτο οι ΒενετοΙ άπεφάσισαν, τή 

31 Μαίου 1389, ν’ άποστείλουν ώς νέον πρέσβυν τον Κρήτα Λεονάρδον 

Ντελλαπόρταν, άφου πρώτον άπένειμαν εις αυτόν (10 Μαϊου) τό δςρφίκιον 

του δικηγόρου εν Χάνδακι. Τούτον άπέστειλαν διά τής γαλέρας του έν Ναυ- 

πλίφ τότε ευρισκομένου υποναυάρχου Λεονάρδου Ττενίδαη μετά πλήρους 

έξουσιοδοτήσεως και λεπτομερών οδηγιών. Ό Ντελλαπόρτας—ώς μανθάνο- 

μεν εξ άλλης πηγής, τής αυτοβιογραφίας του — εγενετο καλώς δεκτός θπό του 

σουλτάνου, Ιπέτυχε την άποφυλάκισιν 70 Βενετών αΙχμαλώτων, άλλά δέν 

ήδυνήθη νά Ιπιτυχη τήν ΰπογραφήν τής συνθήκης, διότι 0 σουλτάνος προέ- 

βάλε καΐ νέαν άξίωσιν, δπως άποσταλή ύπό τής Βενετίας πρέσβυς εχων και 

τήν Ιντολήν νά παραμείνη Ιν συνεχείς: είς Τυνιδα ώς πρόξενος. Τήν άξίωσιν 

ταότην διετόπωσεν δ σουλτάνος Ιν Ιπιστολή του πρός τόν Δόγην, ήν εκόμι- 

σεν ό Ντελλαπόρτας, συνοδεόσας αιιτήν καΐ δΓ Ιδίας εκθέσεως. Κατόπιν τού¬ 

του οΐ ΒενετοΙ άπεφάσισαν (9 Δεκεμβρίου 1389) τήν εκλογήν και άποστο* 

λήν τοιοΰτου πρέσβεως καΐ προξένου έν ταυτφ. Ή άποστολή αυτή Ιπεβρα· 

δΰνθη, προφανώς Ινεκα τής άρνήσεως των διαδοχικώς Ικλεγέντων Ρίοταζζο 

Μ&ΙίρΙδΓΟ καΐ Β^τίοΐοπιεο ΜατοοΠο και του μεσολαβήσαντος (θέρος του 

1390) πολέμου των Τυνησίων κατά των Γενουατών καΐ Γάλλων εισβολέων. 

Τέλος όμως Ιπραγματοποιήθη διά του άποσταλέντος (Ιούνιος 1391) Ιακώ¬ 

βου ν&Ι&Γθδδο, οστις και επέτυχε τήν ΰπογραφήν τής γνωστής συνθήκης τής 

4 Ιουλίου 1391. ’Άρα ή επιτυχία αύτη του ΥαΙαΓεδδο δεν ύπήρξενάποκλει- 

στικώς Ιδικόν του ε'ργον, ούδ’ άφωρμήθη εκ τής κατά τών Γενουατών καΐ 

Γάλλων τυνησιακής νίκης του 1390, άλλά προπαρεσκευάσθη, ήδη από τού 

1388 τουλάχιστον, ύπό δύο προαποσταλέντων πρέσβεων και κατά κύριον λό¬ 

γον ύπό τού Λεονάρδου Ντελλαπόρτα. 

ΚαΙ νυν προβαίνω εις τήν εκδοσιν και τον ύπομνηματισμόν τών εγγρά¬ 

φων, ών ετήοησα μέν τήν ορθογραφίαν, ανέλυσα δέ τάς πολλάς βραχυγρα¬ 

φίας (πρβλ. τούς παρατιθέμενους κατωτέρω φωτοτυπικούς πίνακας αυτών). 

'Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας εις Τυνησίαν 345 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝ ΧΑΝΔΑΚΙ 

10 Μαίου 1389 

( ΑΓοίιίνϊο άί 8ί&Ιο άί νεηεζΐδ - 5εη&ίο Μίδίί, Εε§·. 41, ί. δν ) 

IIε^ίληψις. ^0 Λεονάρδος Ντελλαπόρτας, κάτοικος Χάνδα- 

κος, πανταχού και πάντοτε, εν πολέμιρ και εν ειρήνη, ήγωνίσθη καΐ εκινδύ- 

νευσεν υπέρ τής τιμής και τού μεγαλείου τού Βενετικού Κράτους, ώς μαρ- 

τυρεϊται ύπό τών κατά καιρούς ρεκτόρων και άλ^^ων εύγενών Βενετών, οϊ- 

τινες διέτριψαν εν Κρήτη. "Ενεκα τών ύπηρεσιών του τούτων άποφασίζε- 

ται, κατ’ Ιξαίρεσιν τών διατάξεων τών άπαγορευουσών, επι ποινή 200 

λιρών, τήν κατά χάριν άπονομήν αξιωμάτων και ευεργετημάτων Ιν τή νήσφ 

Κρήτη, νά διορισθή ούτος δικηγόρος (δάνοοαΐαδ) Ιν Χάνδακι, ύπό τούς 

Ισχύοντας ορούς. (Ή άπόφασις Ιλήφθη διά ψήφων 71 ύπέρ, 16 κατά και 4 

λευκών) · 

1389 Ιηά. ΧΠα 
άίβ X ηχαΐ]. 

8αρί6ηΙβ$ ΰοηΒίΙί^ 
8βΐ' ΟοηήηιοιίΒ Βοηο 

Οαρία 
5 Οΐίίη ρνοηίάχίδ νιν Ώβοηανάηδ άβ Ια ΡοΗα, ΗαΙϋαίοτ Οαηάίάβ, 

(ίάβΙ%8 ηό8ΐη άοηχ%η%ΐ, 8ίο^Ι οΙανβ ηοίηηι αεί, ΙοΗδ νϋβ Βηβ, 
α 8ηα ρηβηΗα ηδ^ηβ αά ρτ88βη8, βΐ ίη ίβηιροτβ ραοΐΒ βί βΐ ΐη 
ΐΒΊΎα βΐ ίη ηιαη &1 ρβν 0Υηηβ8 ραχΊβδ ηιηηάί οραταίηΒ ^ιιβΗί ρβνΒοηαπι 
Βΐιαιη ίη Ηοηοχ'βχιι βΐ ΒίαΙηηι Οοιηηηί8 νβηβοίαηιηι, Βίοιιί 8αΙί8 οοηΒίαί 

ΙΟ οιηηί()υ.8 τβαίονίΙίηΒ Οοηχηηίδ ν&ηβοίαπίηι, βΐ ηοΗΙίΙ)η8 βΐ αΐίρ (^ιιί 
[ηβνηηί ίη ίιΐ8ηΙα ΟτβΙβ, βΐ ηιηΙίοίίβηΒ [ηβνίΐ ίη ρβΐ'ίοηΐο πιοτϋΒ άβ ^ηα 
ηοηίΐ άβιΐ8, ιηοάίου,πι οανααίί ρτο [αοίβηάο βΐ ορβναηάο Ηοηονβηι βί 
ΒίαΙαηι ίβίίιΐΒ ϋβηβάίοΗ άοιηίηίρ ΕΙ Βίοαί β8ί ηιαηΐβείιιχη, φ^αΐίβ ΐηΒηΙβ 
Οτβίβ 8ηηΙ 8ί7'ίοΙβ, (^ν,οά ηοη ροΙβΒΐ αΐίοηΐ ββΗ ^ναίία άβ αΐίί^ιιο ο[βΰΐο 

ΐδ ηβ€ ύβηβββίο άίοίβ ίηβΐίΐβ, εμό ρβηα ΙίΙιταηΐΜ άηοβηίανη,γη, ρνο (ΐχιοΙίΙ)βί 
ροηβηΐβ ηβΙ οοηΒβηοίβηίβ ρανίβηι ΐη οοηΐναηηηι. Υαάίί ραχ'δ, οοηείάβΓαϋΒ 
ί)θηί8 ορβί'ίϋηΒ βΐ ορίίπια άΪΒρο8Ϊοίοηβ άίοΐί Ι,βοηατάί άβ Ια ΡονΙα, βί 
ρνο 1)0710 βχβηιρίο αΐίονηηι ρβί’ (αΐηνα ίβηιρονα, (^ηοά ρ)€ηβ, δίνίοίηχ'β βί 
Ιίρατηίηα άβ 7107% ρο88βηάο [αββνβ ρι^αΐΐαιη άβ ο(βΰΐο βί 1)βηββββ8 άίοίβ 

20 ί7ΐ8ηΙβ νβνοοβηΐυ,τ ζη ίαιτίηιη, ηηοά άίοΙο Εβοηανάο άβ Ια ΡονΙα ροβδίί 
ρίβνί ρ7'αΙία, οηηι βοη8ίΙί]8 οι^άίηαϋδ ίβντβ, ρηοά 8ίί αάηοβαίηβ ίη Οαηάίάα 
αά 1)βηβρΙαοίίιΐ7η ηοδίνί άοηιίχιί] οηηι εαΐαηο βί βοηάίβίοηίϋιΐΒ ΒΟΐίίίΒ άβ 
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φ^αΐία ΒρεοίαΙΐ,ίη ςΐίο ο(βοίο α ίβηνροί'β άοηιίηί Αηάτββ ΏαηάηΙο, οΗιη 
νβηβϋαηιηι άιιοΪΒ, ιΐΒςηβ αά ρνβΒβηε βιβτϋ Ββρίβιη υΐοΐύΐίΒ ΒβηιρβΓ βάβΐί·· 

2δ ίβν βί Ιβ^αΙίΙβν 86 ρβΓβηάο. Εί βι οοηΒΐΙίΐίΐη βΐ οβί- 

άβ ρανίβ 71 

άβ ηοη 16 

ηοη δίηοβΗ 4 

Σημειώσεις 

*Η διά τοΰ παρόντος εγγράφου ύπό της Βενετικής Πολιτείας απονομή είς τον 
Λεονάρδον Ντελλαπόρταν τοϋ όφφικίου τοϋ δικηγόρου έν Χάνδακι, γενομένη είκο- 

σσήμερον μόλις πρό τής είς αυτόν άναθέσεως τής διπλωματικής είς Τυντ|σίαν άπο- 

στολής, περί ής τά Ιπόμενα έγγραφα, είναι προφανές δτι δέν είναι τυχαία και ασχε* 

τος προς τήν άποστολήν ταΟτην: Ή Βενετία πσρεχώρησε τό αξίωμα τοΰτο είς αύτόν 
δχι μόνον ένεκα τοδν μέχρι τοί5δε άποδεδειγμένως άξιολόγο^ν υπηρεσιών του, άλλα 
καΐ είς Ανταμοιβήν αύτοί προκαταβολικώς διά τήν τολμηρόν καΐ κινδυνώδη άποστο¬ 

λήν, ήν μετ’ δλίγας ήμέρας '9·’ άνελάμβανε. Τοΰτο ίσως ύπαινίσσειαι και ή εν στ. 
16 · 17 φράσις τοΰ έγγράφου « ^οηήάβ^αι^$ δοηίβ ορβΓίόΜβ βί ορΙίιηα ά%8ρο8Ϊ· 

ϋοηβ άΐΰΐί Σ^βοηαΐ'άί Όδ Ια Ρονιά». Επειδή δέ κατά τήν ήμερομηνίαν τής έκδό* 

σεως των έπομένων ύπ’ άριθ. 2 κσΐ 3 εγγράφων (31 Μαΐου 1389) 6 Ντελλσπόρτας 
εύρίσκετο Ασφαλώς εν Βενετίςι, ώς συνάγεται έξ αύτών ( βλ. κατοιτέρω τάς σημειο')· 

σεις είς Αριθ·. 8), δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν οτι καί κατά τήν ημερομηνίαν του 
παρόντος έγγράφου (10 Μαΐου ) εύρίσκετο έπίσης αύτόθι, καί ούχί έν Κρήτη, καί 
είχεν ήδη προβή είς διαβήματα και συνεννοήσεις μετά των Αρμοδίων Αρχών καί περί 
τοΰ διορισμού του καί περί τής Αποστολής του. 

6. ΙοΙχ8 ΙδχηρονιόχΐΒ νίίαε βκαβ... κλπ. Περί τής προγενεστέρας δράσεως τοΰ 
Λεονάρδου Ντελλαπόρτα άις πολεμιστοΰ κατά τον πόλεμον τής ΟΙιίο^^ία (1378 * 1381) 
έν Ττβνΐεο και Αλλαχού τής Βορείου Ιταλίας, ώς κυβερνήτου πολεμικής γαλέρας 
(5ορΓ3οοτηίΐΌ) έν Εύβοια καί ώς πρέσβεως τής Βενετίας είς τόν σουλτάνον Μουράτ 
τον Α' (1359 - 1389 ) ποιείται λόγον δ ίδιος εν τή Ανεχδότφ αύτοβιογραφίφ του 
( «Διά?,ογος Ξένου και ’Λ?ι,ηθείσς », οτ. 1240- 1251 καΐ 1359 - 1368 )· βλ. τήν ήμε- 

τέραν άνακοίνωσιν έν « Πρσκτικοΐς τής Ακαδημίας Αθηνών», τόμ, 29 ( 1954), 

σ. 35 - 36. 

18 -21. ςιιοά ροβηαο, βίνΐοίηναβ βί Ιί(}αιηίηα άβ ηοη ρο88βηάο ί'αββνε οναίΐαχη... 

νβνοββηΙην ίη ΙαηΙηνι, (ΐηοά... ρΰ88ΐί (ίβνΐ (]ναΙία... κλπ. “Ένεκα τής κατά κανόνα 
ίοχυούσης απαγορεύσεως τής χαριστικής Απονομής Αξιωμάτων ή ευεργετημάτων εν 
Κρήτη, άπητεΐτο έκάστοτε, πρός διενέργειαν τοιαύτης φύσεως διορισμών δικηγόρων, 

καστελλάνων ή άλλων όφφικιούχων, δπως Ανακσλώντσι κατ’ έξαιρεσιν αί απαγορευ- 

τικαί αύται διατάξεις. Τοΰτο ήδύνατο νά γίνη μόνον διά θεσπισμάτων τοΰ Μείξονος 

Συμβουλίου τής Βενετίας ή τής Γερουσίας ύπό ώρισμένην σύνθ'εσιν, οσάκις Ιπρεπε 
νά ίκανοποιηθ'οΰν πρόσωπα ατινσ είχον προσφέρει ή εμελλον νά προσφέρουν σημαν- 

τικάς υπηρεσίας είς τήν Βενετίαν. Σχετικοί λεπτομέρεισι καθορίζονται διά της Από 
3 Όκτωβοίου 1381 αποφάαεως τηΰ Μείζονος Συμβουλίου τής έκδεδομένης ύπο Σπυρ. 

Μ. Θεοτόκη, Αποφάσεις Μείξονος Συμβουλίου Βενετίας 1255- 1669 (Ακα¬ 

δημία Αθηνών - Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. Λ', τεΰχ. 2), έν Άθή- 

ναις, 1933, σ. 151 ( άριθ. 21). Παραδείγματα δέ τοιούτων διορισμών, μέ παρεμ- 
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φερή πρός τήν τοΰ ήμετέρου εγγράφου διατύπωσιν, έχομεν αρκετά. Άναφέρομεν, ώς 
χρονικοις εγγύτερον, τό Από 3 Μαΐου 1388 ψήφισμα περί διορισμού τοΰ Μάρκου 
Βείΐιο οις προέδρου τοΰ σώματος των δικηγόρων Χάνδακος, έκδεδομένον αυτόθι, σ. 

155- 156, ένθα Αναγινώσκομεν : « ...ναάϋ ραν$, ([ΐιοά χη Ιαηίηιη νβυοοβίην ΒίνίβΙιινα 

οβΐϋχονίΐηχ Ονβίβί <ιιιοά άίοίο Μανβο ΒεΙΙιο... ρο88ίΙ ββνΐ ^ναϋα άβ οαρΐίβ αάνοβα- 

ίονΐδ ίη Οαηάίάα ρβν ^υ,ίη<ιηβ αηηο$·.. » κλπ. Παλαιότερα Ανάλογου τύπου παραδεί¬ 

γματα διορισμού ύπό τοΰ Μείξονος Συμβουλίου δικηγόρων έν Χάνδακι βλ. αυτόθι, 

σ. 43 (άριθ. 32 καί 35, έτ. 1305 καί 1306), 60 (άριθ. 12, ετ. 1310), 61 (άριθ. 

15, ετ. 1310) καί 69 (άριθ. 41, έτ. 1315)· πρβλ. και έτερα διορισμού καστελλάνων 

έν Κρήτη αυτόθι, σ. 43 (άριθ. 30, έτ. 1305 ), 58 (Αριθ. 7, έτ. 1309), 89 ( αριθ. 

34, έτ. 1317), 97-98 (άριθ. 52, έτ. 1318) καΐ παρά Η. ΝοίΓβί, ένθ’ άνωτ., 

σ. 95 (Από 13 Ιουνίου 1398), 97 ( Από 6 Δεκεμβρίου 1398 ) και 101 -102 (Από 31 

Μαΐου 1399). 
21, (ΐηοά 8ίΙ αά,νοοαίη8 ίη Οαηάίάα. Περί τοΰ διορισμού του τούτου ώς δικη¬ 

γόρου Ιν Χάνδακι καί τής ύπ’ αύτοΰ ημίας διαχειρίσεως τοΰ Αξιοίμ^'^ός του γράφει 
ό Ντελλαπόρτας έν τή άνεκδότφ αύτοβιογραφί<? του (ένθ’ άνωτ., στ. 1217 - 1286) 

τά έξής: 
Καί, ώς ήϋε^.εν το ριζικόν, 6 χρόνος ήφερέ μβ 

καΐ το οκαλιν επάτηαα τής εΰτνχοτνχίας : 

νικιάρην μ' έκατέαιεοαν και έποΐκάν μβ άβοκ&τον, 

1220 νά φανερώνω ηάντοτες τό δίκαιον βΙς την.κρίαιν 

και ν' άναφέρνω ιόν κριτήν τόν φράγκικον τόν νόμον, 

ουγνάκις νά δημηγορώ, να. δείχνω τήν αλή&ειαν 

μό παραδείγματα βοφών και μϊ κεφάλαια νόμων 

και ναι όνϋνμίζω τον κριτήν, νά πολεμώ τό δίκαιον, 

1225 και αυτός νά χρίνρ ώς ήδελβν, κατά τήν φρόνεαίν του. 

'Έζησα χρόνους περισσούς,' κερά, είς αυτόν τόφφίκιν. 

Ποτϊ {ούκ) εδρέϋην είς έμεν άσήμιν ή χρνσάψιν, 

νά ποΙαω σχ^ήμα τίποτες κατά τοΰ νόμου, 

(’ί) ετοϋτο φέρνω μάρτυραν τόν Ποιητήν τοΰ κόσμου, 

1230' όπου εναι Κύριος καί Θεός καί μόνος καρδιογνο)ατί}ς, 

/καί) πάλιν τούς ευγενικούς τούς άρχοντες τής Χώρας 

πώς ήμου πάντοτε έτοιμος είς τες νπό&εσείς των, 

όμοίως καί τήν πτωχοί.ογιάν, καί τούς πτωχούς άνύρώπονς, 

χηράδες, λέγω, καί ορφανά καί Χριστιανούς καί Εβραίους, 

1235 το ειώς τούς εσνβονΡ.ενα καί πώς τούς εδεχόμην 

μέ τές αγκάλες ανοικτές πάντοτε, ημέραν νύκταν, 

1218 Ιίτήτι/οα τής ηο3 : επητητίς οοά. [| 1219 νικιάρην η05 : νικιιριαρψ· 

€0«1.1! 1224 ΙΟ 1105 ( οί. ν. 1220 ): ιό»- οο(1. Ι| 1287 ποτέ (^ονκ) ηο5 : τότε ςοί. |1 

1229 ^5 ^ II1231 (!<«') II 4234 λέγω ιΐ05 : -γουν αοά. 

’Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές δτι ό Ντελλαπόρτας δέν ελαβε τό όφφίκιον 
τοΰ αάνοοπίοτίδ Οοιηηιιιπΐδ, Αλλά τοΰ πάνοο&ίιΐδ ρβτ οηιηεδ αιΐΓΐ&δ. Τά δύο ταϋτα 
αξιώματα είναι δλως διάφορα. ΟΙ πρώτοι ήσαν Ανώτατοι υπάλληλοι μεριμνώντες διά 
τίΐν προστασίαν των κρατικοίν συμφερόντων καΐ έχοντες καί δικαστικήν εξουσίαν 
(είδος εΐααγγελέων ), οί δέ δεύτεροι ήσαν περίπου Αντίστοιχοι πρός τούς σημερινούς 
δικηγόρους ( βλ. Η ε ί η γ ί α Ιι Κ τ ε ί δ ο 1ι ίη α γ ν, Οεδοΰΐοΐιίε νοη λ'εηεάΐσ, τόμ. 2, 

ΟοΙΙΐΕ, 1920, σ. 108, 110, 119 και 583 ). Δυστυχώς, μεταξύ των καπιτουλαρίων 
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( ήτοι των περί της δικαιοδοσίας και των καθ'ηκόντων των διαφόρων όφφικιού- 

χων ισχυουοών διατάξεων) της Κρήτης δεν διεσώ&ησαν καΐ τά περί δικηγόρων, 

ώς εξάγεται τουλάχιστον έκ τής εργασίας τοί3 Σπυρίδ. Μ. Θεοτόκη, Τά 

καπιτουλάρια τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης, 1298 - ΙδΟΟ, « Έπετηρις *Εταιοείας 
Κρητικών Σπουδών >, τόμ. 4 ( 1940), σ. 114-175 (τό βιβλίον τοΰ Ε. Β & γ- 

δ&ΓΟ, Ιν6§Ϊ5ΐ3ζίοηε ΥεπεΙα. I Ο&ρΐίοΙ&η <3ί 03Π(ϋ&, ΥεπεζίΕ, 1940, δέν 
ηδυνηΟημεν νά ίδωμεν). Χρήσιμοι δμως εν πρηκειμένφ διά την αναλογίαν απο¬ 

βαίνουν αΐ λεπτομέρειαι τάς οποίας γνωρίζομεν περί τών εις την βενετοκρατου- 

μενην ΜεΟωνην καί Κορώνην δικηγόρων χάρις εις τήν εργασίαν τοΰ Αντω¬ 

νίου I. Μομφερράτου, Μεθώνη καΐ Κορώνη έπι *Ενετοκρατίας υπό κοινω¬ 

νικήν, πολιτικήν καί δημοσιονομικήν εποψιν, εν Άθήναις, 1914, σ. 12-14. *Εξ 
αναγραφής πάντως τών όφφικίων Κρήτης τοΰ έτους 1340, έκδεδομένης εν {Ο. Μ. 

ΤΙιοιημε-Ε.. ΡτοάεΙΗ), Βίρ1οπιη.Ι&ΓΪαοι Υεπείο - Ιν6νμηίΐηιιιη-.. μ. 1300- 

1350 I =ϊ Ρ&Γ5 I], ΥεηεΙϋδ, 1880, σ. 253 ( άναδημοσιευθείσης και ΰπό Σπυρ. Μ- 

Θεοτόκη, Αποφάσεις Μείξονος Συμβουλίου, σ. 166-167, δπό έσφαλμενην χρονο¬ 

λογίαν 1349 ) πληροφορούμεΟ-α ότι κατά τό άνωτέρω Ιτος ό αριθμός τών έν Χάνδακι 
δικηγόρων «ίπίετ οπιηεδ» άνήρχετο είς 16 (Ινφ μάνοεδίοτεε Οοταιηαηΐδ ήσαν 
τρεις). Βρσδύτερον, διά τής άπό 20 Μαρτίου 1379 άποφάσεως τοΰ Μείζονος Συμβου¬ 

λίου (έκδεδομένης ίιπό Σπυρ. Μ. Θεοτόκη, ένθ' άνωτ., σ. 148- 149), 6 άρι- 

θμος τών δικηγόρων τοΰ Χάνδακος περιο^ρίσΟη είς δώδεκα. Τοΰτο δ’ ίσχυε καί κατά 
τον χρόνον τοΰ διορισμού τοΰ Ντελλσπόρτα. “Ετερα έγγραφα διορισμοΰ δικηγόρων εν 
Χάνδακι, πλήν τών έν τή προηγουμένη σημειώσει μνημονευΟέντων, βλ. παρά Σπυρ. 

Μ. Θεοτόκη, έ’νΟ’ άνωτ., σ. 38 (άριΟ. 3, 4, 5, 6, 9, ετ. 1302) καί 42 ( άριΟ. 

24 · 26, ετ. 1304 ). — Ζωηράν εΙκόνα τής παν άλλο ή ανιδιοτελούς και άμεμπτου πολι¬ 

τείας τών δικηγόρων τοΰ Χάνδακος παρέχει είς ημάς έτερος ποιητής καΐ δικηγόρος 
εκ τής πόλεως ταύτης, κατά Ινα αΙόϊνα μεταγενέστερος τοΰ Ντελλαπόρτα, ό Στέφα¬ 

νος Σαχλίκης είς τήν αύτοβιογραφίαν του τήν έκδεδομένην ύηό Σ. Λ. Π απαδημη- 

τ ρ ι ο υ, *0 Στέφανος Σαχλίκης καί τό ποίημά του « Άφήγησις Παράξενος » ( ρωσσι- 

στί), Όδησσος, 1896 ( βλ. σ. 25-30, στ. 269 - 412 )· πρβλ, χαΐ Στεφ. Ά. Ξ«ν· 

θουδίδου, Έκτης έν Κρήτη Ενετοκρατίας. Ό ποιητής Σαχλίκης καί οΐ δικηγόροι 
τής Κρήτης προ πέντε αιώνων, « Παναάήναισ », τόμ. 18 (1909), σ. 177 - 180. 

2 

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε. ΤΚΕΥΙδΑΝ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟΝ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 

31 Μσΐου 1389 

( Αΐτόθι, ί. 8γ - 9γ ) 

Περίληψις. Ό Δόγης τής Βενετίας Απίοπ. ΥεπεΓίο αναθέτει εις τον ευ- 

γενή Ινθοη^Γάο Ττενίδαη, υποναύαρχον τής Άδριατικής, ινα πλεύστι 

διά τής γαλέρας του είς Βερβερίαν και αποβίβαση (ένφ αυτός δέν θά έξέλθη 

τοΰ πλοίου) τον προς τον σουλτάνον τής Τυνησίας ώς πρέσβυν υπό τής 

Βενετίας στελλόμενον Λεονάρδον Ντελλαπόρταν, μετά τιμητικής 
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συνοδείας, άφοϋ έπιδείξη προηγουμένως εις αυτόν τάς ενταύθα παρεχομένας 

οδηγίας. 

Συμφώνως προς τάς οδηγίας ταΰτας, 0 Ντελλαπόρτας, εμφανιζόμενος 

ενώπιον τοΰ σουλτάνου μετά τών διαπιστευτηρίων τής Βενετίας γραμμά¬ 

των, θά έκθέση τά ακόλουθα: Οΐ ΒενετοΙ δέν τρέφουν προς τούτον μίσος, 

ά?νλ’ αγάπην καΐ εις ένδειξιν ταύτης αποστέλλουν προς τήν χώραν του πλοία 

καΐ εμπορεύματα. Εις πλοΐόν του κινδυνεΰσαν εκ τρικυμίας καΐ καταφυγόν 

εις Μεθώνην οι εκεί ρέκτορες παρέσχον πάσαν βοήθειαν. Τά εις Αλεξάν¬ 

δρειαν μεταβαίνοντα και επιστρέφοντα πλοΐά του τυγχάνουν πάντοτε καλής 

μεταχειρίσεως έκ μέρους τών βενετικών πλοίων. "Ηλπιζον διά τοΰτο οι Βένε¬ 

τοι δη δ σουλτάνος θά παρήγγελλεν εις τους υπηκόους του νά μεταχειρίζων- 

ται κα?^ώς τούς Βενετούς υπηκόους. Έπληροφορήθησαν δμως δη γαλέραι 

του σουλτάνου, συναντήσασαι παρά τήν Σικελίαν τά πλοία τοΰ Παύλου όε 

καΐ τοΰ Ίωάννου άβ ΒθΓΠ&όα, ήχμαλώτισαν τούτους καί τά 

πληρώματα και ώδήγησαν αύτούς και τό πλοϊον τοΰ πρώτου εις Βερβερίαν, 

δπου κατακρατούνται. Προς άπολύτρωσιν τούτων καί άπόδοσιν τών Ιμπορευ* 

μάτων των οΐ ΒενετοΙ εΐχον προαποστείλει πρός τόν σουλτάνον πρέσβυν, 

δστις δμως Ιπανήλθεν άπρακτος. Ό Ντελλαπόρτας, διά συνετών λόγων, 

δφείλει νά ζητήείη παρά τοΰ σουλτάνου τήν άπελευθέρωσίν των. *Άν 0 σουλ¬ 

τάνος προτείνη νά διατυπωθή Ιγγράφως σύμφωνον ειρήνης, ώστε νά είναι 

σεβαστά Ικατέρωθεν τά εΙρηνικώς ταξιδεΰοντα δι’ έμπορικούς σκοπούς — έξω- 

πλισμένα και μή — σκάφη (έξαιρέσει τών πειρατικών, άτινα θά καταδιώκων- 

ται), ό ΤΓονίδ&η καί ό Ντελλαπόρτας εξουσιοδοτούνται πρός σύναψιν τής 

εΙρήνης, ύπό τόν πρωταρχικόν δμως δρον τής άποδόσεως τών αΙχμαλώτων. 

*Άν δ σουλτάνος θίξη τό θέμα τής εις αυτόν προξενηθείσης ζημίας Ιν τή 

νήσφ 06^3., δ Ντελλαπόρτας δς άποκριθή επιτηδείως οτι οι Βενετοί, έπειδή 

καθυστερεί νά επιστρετρη δ προαποσταλείς χάριν φιλικών διαπραγματεύσεων 

πρέσβυς των και έλεχθη οτι ήχμαλωτίσθη έν Βερβερία, άπέστειλαν μετά τών 

Γενουατών τάς γαλέρας των μιέ μόνον σκοπόν τήν εξαγοράν τών υπηκόων 

των. ’Επανελθόντος όμως τοΰ πρέσβεως, έμαθον παρ* αυτού οτι δ σουλτάνος 

θά ήτο πρόθυμος ν’ άποδώση τούς αιχμαλώτους, εάν δ πρέσβυς εΤχεν εξου- 

σιοδότησιν πρός σύναψιν ειρήνης. Έφ’ φ καΐ άπεφάσισαν νΰν τήν αποστο¬ 

λήν τοΰ Ντελλαπόρτα έξουσιοδοτηθέντος πρός τοΰτο. ’Άν, τέλος, λεχθή υπό 

τοΰ σουλτάνου δτι ΣαρακηνοΙ υπήκοοί του μετήχθησαν εις Βενετίαν ή εις 

βελΈτοκρατουμένας χώρας, δ Ντε?Ααπόρτας άς βεβαίωση δτι τοΰτο δέν συμ¬ 

βαίνει, πάντως δμως, αν έπανευρεθοΰν άλ?ναχοΰ, οί ΒενετοΙ θά μεριμνήσουν 

περί τής εις τόν σουλτάνον αποστολής αυτών. 

Ό Ττενΐεαπ διατάσσεται δπως παραλάβη έκ Σικελίας ή Μάλτας πηδα¬ 

λιούχους και διερμηνέα γνώστην τής αραβικής γλώσσης, ινα συνοδεύση 

τόν Ντελλαπόρταν. ’Άν παραστή ανάγκη, ας πλεύση καί είς άλλας χώρας τής 
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Βερβερίας προς εξαγοράν των αιχμαλώτων καΐ ας άποστείλϊ) είς την ξηράν 

τον Ντελλαπόρταν μετά τής προσην.οΰσης συνοδείας. 

(Περί του ακολούθου κεφαλαίου, του προταθεντος υπό του Νικολ. 8ιι- 

ρ6Γ3Πΐίυ3, προτάσσεται ενταύθα ή σημείωσις δτι οί έκ τής Γερουσίας 

δ^ρίεπίοδ Οοηδίΐίί και οι λοιποί — πλήν του δηροΓΕηΙίηδ — δίιρίοηΙεδ 

ΟΓάίπιιηι ήθελον δ'πως κατά την μετάβασίν του αΙχμαλωτίση δ Ττονίδ^η παν *' 

τυνησιακόν π?ιθΐον, αι δέ λεΐαι καΐ τής μεταβάσεως και τής έπαλ'όδου περιέλ- 1 

θωσιν εις τό Κοινόν τής Βενετίας. Τό κεφάλαιον δμως εψηφίσθη ώς επεται). ] 
’Άν μέν επιτευχθή ή άπολΰτρωσις των αιχμαλώτων, εχει καλώς. ΕΙ δέ 

μή, δ ΤΓονίδ&η κατά την επάνοδόν του ας αϊχμαλωτίση δσα τυνησιακά 

πλοία συνάντηση καΐ άς άποστείλη αυτά (κρατών μόνον οσα είναι ανίκανα 

νά πλεόσουν) εις Βενετίαν μετά των πληρωμάτων των, ή δέ λεία άς είναι | 

ιδική του. ; 

Τά δώρα τά στελλόμενα διά τόν σουλτάνον καΐ τους εδγενεϊς του θά | 

διανείμη δ Ττβνίδαπι κατά την ιδίαν κρίσιν καΐ άναλόγως τής Ιξελίξεως των '| 

διαπραγματεύσεων* ταΰτα είναι κρύσταλλα, υφάσματα χρυσοκέντητα (διά τόν | 

σουλτάνον), Ιρυχθρά και χρυσά Κολωνίας (διά τους εΰγενεϊς) κ?.π. Διά την | 

πληρωμήν τής γαλέρας και τάς άλλας δαπάνας του ταξιδιού στέ?ι.λονται είς Ι 
τόν Ττενίδ^π 500 χρυσά δουκάτα. ’Άν προσφερθή δώρόν τι είς τόν Ντελ- Γ 

λαπόρταν έν Βερβερίςι, τοΰτο άνήκει καΐ δέον νά σταλή εις τό Κοινόν τής ί 

Βενετίας. Τάς δαπάνας συντηρήσεως του Ντελλαπόρτα και Ινός υπηρέτου I 

του θ’ άναλάβη δ Ττενίδ^η και θ’ άποζημιωθή άναλόγως* οφείλει δέ νά | 

τιμά «ότόν ώς άρμόζει. ’Άν δ είιγενής ϋοηίΐίο ^ι1δι^η^μη^, δ στα?^1ς μετά 1 

του πλοίου του εΐς Σικελίαν πρός φόρτο^σιν σίτου, 3ν θά παρέδιδεν δ αΰθέν* ΐ 

της Μ&ηίτεάαδ άο ΟΙ^Γοτηοπϋο άντ'ι τής είς τήν Βενετίαν δφειλής του διά 4 

τάς ύποθέσεις τής Βερβερίας, δέν έξεπλήρωσε τήν άποστολήν του, δ ΤΓβνί- 

δαπ άς προβή εΐς διάβημα παρά τφ Μανφρέδφ, ΐνα παραδώση ή τό φορ* ί 

τίον εις τόν ϋοηαίο ή τά δφειλόμενα 5500 δουκάτα εΐς τόν Ττενίδαπ, Ιςρο- I 

διασθησόμενον καΐ μέ έξουσιοδοτήσεως επιστολήν πρός τόν Μαχ'φρέδον. 

Μετά τό πέρας τής αποστολής του δ ΤΓ6νίδ&η θά έπανέλθη εΐς τήν ΰπηρε- | 

σίαν του. 'Ο αρχηγός του στόλου τής ’Αδριατικής έλαβεν έντο?νήν όπως έξο·- I 

πλίση και έφοδιάση άριστα τήν γα?^ραν του Ττονίδαη καΐ πρόσθεση καΐ εξ ; 

πεζούς επί π?ιέον, έκτος αν οΰτος εΰρεθή πλησίον του Δυρραχίου, δτε θά λάβη 

τοΰτους έκ τής εκεί φρουράς. Κατά τήν Ιπάνοδόν του δ Ττενίδ^π θ’άποβι* 

βάση τόν Ντελλαπόρταν εΐς Μεθώνην ή δπου άλλου θέληση οΰτος πρός ευ¬ 

κολίαν του. Θ’ άναφέρη δέ γραπτώς παν δ,τι έπραξε και επέτυχε. Εις τόν ί 

Ντελλαπόρταν παρεδόθησαν 7 λίραι, 9 σολδία καΐ 9 γρόσια, εντός εσφραγι- 

σμένου βαλαντίου, άτινα οΰτος θά καταθέση εΐς τόν Ττονίδ^η πρός άντιμετώ- I 

πισιν τών αναγκαίων δαπανών. ί 

3δ1 

ί. 8γ Μοαοίχχχνίΐυ αίο ηΐαητο Μα%3. 

8αρί6ηΙβ8 Οτάίηηηι. Οαρία ςιιοά βαί ΰοη2ί88ίο ηοΜΙί νΐνο 8βν 
ί,βοηανάο ΊΥβίίίδαηο, νίοβοαρϋαηβο οηΐβ, ίίιιτο βηιη ραΙβα εηα 8θΙα αά 
ρανί68 Βαν1)αΗβ ρνο τβάβηψϋοηβ ιηίΒβναΗΙίη'ίη οαρΙίυοηιηι, ίη Καβ 

5 [ονηια, υίάβΐίβεί: 

Νο8 ΑηίΗοηίηΒ Υοηβηο, Οβί ρναίία Ώιιχ Vβηβΐίαηιηι βΐ οβί. Οο^ηίΙ- 

ίίηηΐ8 ΗΗ, ηοΗΙί νίτο Ββοηανάο ΤνβιιΪ8αηο, νΐΰβοαρίίαηβο ηθ8ίτο οηΙρΜ, 

ρηοά ίη Ι)οηα ρναϋα άβ ηοδίτο ιηαηάαίο ου.ηι ραΙβα ίίΜ εθΏΐ·)ηί88α ίν& 

άβδβοΒ αά ρανίβΒ Βαν})αΗβ ρτο νβάβηιρίίοηβ ίΙΙοηΐ'ΐη ηοδίνονηΊη βάβΙίηιη 
10 οαρίναοηιηι ίιι ρατίώιΐΒ ίΙΙίδ. Εί ριιαηάο ειάδ ίη ρανίίϋυ,δ ΒανΙ)αΗβ, άβ- 

1)βα8 ρβν ίΙΙηιη δαρίεηίιιιη εί άεχίνιιηι ηιοάιιη'), ρηί ΗΜ ηίάεΗίην, 

ρνοεηνανβ άβ ίιαίιβηάο δαίηηηι εοηάηεΐαηι ρτο εηηάο αά ρνβδεηΐίαιη 
άοηιίηί Β,βρΐδ 8ίηβ 8οΙάαηί Τηηίδί]. Οιιο δαΙηο εοηάηοΙη ΗαΜίο, ά6ΐ)εα8 

ηιίίίβτβ βΐ (οΰβτβ άβδΰβηάβτβ ίη ίβτταηι ρηιάεηΐβπι νίτιπη Εβοηατάιιηι 
15 άβ Ια ΡοΗα, ρηβηι Μα άβ εαηδα ηιϋίίηιηδ ίη ηοδίτηηι αιηΜχίαίοτβιη, 

ηΐ ίρ8β εοΜρατβαί εοταηι άοιηίηο 8οΙάαηο ρτβάίοίο βί αΐίονηιη, βίοηΐ 
(ηβνίΐ οροΗηηηιη, ριιία ίηίβηίίο ηοδίτα β8ί ςηοά ία, ηοη άίδοβάα^ άβ 
ραΙβα ηΙΙο ιηοάο, 8βά τηίίίαβ ίρεαιη Εβοηατάαιη άβ Ια Ροτία Ιοβηβ βί 
ΙιοηοταΰίΙίΙβτ δοίίαίηηι ρτο Κοηοτβ ηοβίτί άοιηίηί^. Εί βίάβηι Εβοηατάο 

20 οδίβηάβτβ ρτβΒβηίβΜ οοηιηιίΒΒίοηβηι αά $ααΜ ύβηβρίαείΐηηι, ραία ίρδβ 
άβΰβί βχροηβτβ βί βχβραί δίοαί ίηβΗαδ οοηίίηβίατ. Οαί Εβοηατάαδ,ρααηάο 
βτίί αά ρτβΒβηίίαιη ίρδίαδ άοΜίηί, (αεία δϊδί ρτίπιο ΗοηοταΙίΙί βαίαία- 

ϋοηβ, ηΐ οοηαβηϋ, βί ρτβδβηίαΐίδ ΙίΙβτίδ ηοδίτίδ οτβάαΙίίαΙίΒ ίη ρβτδοηαηι 
δααηι, άβίοβαί βχροηβτβ ρατίβ ηοδίτα ραοά^ δίβαί ηοίαηι βδί ίοίί ιηαηάο, 

25 ηθ5 δβιηρβτ ρβδδδίηχαδ δίηραΐατβηι άβαοΗοηβηι βί αιηοτβηι δβτβηίίαϋ βαβ 
ίΐοη ίηιαρίηαηάο ηηραατη Ι^αεβτβ τβηι δίΗ άίδρίίείϋίίβηι ηβο βχοδαηι, 

ίτηο ρτο ηιαίοτί βατίίαίβ τηίίίβίαηιαδ άβ ηθ8ί7'ί8 ηανίί)η8 βί ιηβτοαίίο^ήΰαδ 
αά ρατίβδ βααε α^ηίεαΗΙίΙβτ βί β^αίβτηβ. Εϋαηι ίρββ άοηιίηαδ εΐατβ βί 
ραίβηίβτ ηοαίί ραοά, άαιη ραβάαιη βΐαβ 7·ιανί8 πιαχΏηί ηαΙοτχΒ ρβτ 

30 [οτίαηαηι αΐίοδ αά ραχάβδ χιοδίταε ΜοίΙιοηΐ [οτβί ρβταβηία, Ββοίοτεβ ηοδίτί 
ίΙΙαταχη ρατΙίαχη βχΗίϋαβταιτί 8Ϊϋί (ααοτβ^η βί δαΰδίάίατη ηιαχίηιαηι, 
δαϋαβηίβηάο «ί&ί ίαΐίίβτ, ραοά ρβτ Όβΐ ρταϋαιη ίρδα χιααίδ, ρηβ βταί ίη 
ηιαχΐχηο ρβτίεαίο, ίαίΐ οαιη δαίηίβ αά νίαρίαιη δααηι.ΕΗαχη αάΐιηε ρβΓ 
ραΐβοδ βί αΙία ηθ8ΐτα, ίαηι ρτο βίαρβο ίβητροτβ ρααηι ρτο ρτβδβιιίί, 

35 τβρβτίβ βιβταηί ρΐατβδ ηααβδ βί ηααίρία δηΜΐίοταϊη δαοτιι^η βαηίβδ βί 
τβάβαηΐβδ άβ ραχΊίϋιΐδ ΑΙβχαχιάτίβ βί αΙίαηάβ εαχη ιηαχίηιο Ηαηβτβ, ρηβ 
(η&)'αηί οοηίηιαο ϋβηβ ίταοίαίβ βί ίοεηβ ηίδβ α ρτβάίείίδ ραΙβίδ βί ιιαηΐρί^δ 
ηοδίτίδ. Εί Ρ7Ό ίαηίο ίεηβί}αιηα8 [ίτιηίδΒΐηιβ ριιοά εαα δβτβηίίαδ ηιαηάα- 

34 αΙχα «οδίΓα, ένν. «ανίατα 



352 Μ. Ί. Μανούσακα 

ϋί^3βί 0Υΐν}ΐίΙ)(18 ίΠΐδ }>1ΐ}}άΐίΐ& βί (Ϊ0,β1ί1)1{,8 ^Ίλοά άβϊ)6Τ6'Ιΐί (ΐΙ>3ίίηβΤ6 8β ο, 

40 (]χιίΙ)\ΐ8οηη(ΐη6 ηοχίμ ίηβτβηάΐδ ^βηΗΙ}η8 βί 8ΐώάαί8 ηο8ίη8, 8βΛ άβΰβ- 

1'βηΙ ίρ803 ηοβίναίββ Ηαύβνβ (αχιοναΜΙϋβν οοηχηιβηάαίοβ. Εί άηχη Ηβο 
βτηχϋβν βρβτανβΐηηΒ, ηοβ ββηβίιηηβ, ίαηι 6οηο ίβηιρονβ βΙαρ8ο, βί βίο 
β8ί τβί ιιβΗΙαβ, ριιοά άηιη ΡαηΙιΐ8 άβ Α66αίί6η5 βί ΙοΗαηββ άβ ΒβτηαΙα, 

011163 ηοβίτί, οιιηι βιιίβ ηο,ιιίίχιιβ βί η'ΐ6Γθ(ΐίίοηίί)ΐΐ3 αΐίοτιινι ηοβίτοτιιτϊΐ 
45 οίηίηηι (ονβηί ίη ραΗώηβ 3ίοΐΗβ, αΐί^ηβ ραΐββ ΕχοβΙΙβηίίβ 81X6 (ίΪ8ΰΗ~ 

τβηί68 ρβτ ίΙία8 ρανίββ ίρ808 ηθ8ίνθ3 οίηββ οηηι χηαΗηαΗμ βίΐαγπ βάβ- 

Η1)ΐΐ3 ηο8ίτΪ8 οβρβταηί, άιιοβηίβ3 β08 βί ηαηίηι ρνβάίοίΐ ΡαηΙΐ άβ ΑΐχΙχαίΐ- 

ΰΗ8 αά ρανίβ8 Βανϋαήβ, υ,Μ βηιάβΙίίβν βί ίχιΗηιηαηίΙβν άβΐίηβηίην οαρϋηί. 
Οιιίΰηβ αά αιιάίβηΙίαηι ηοβίτατη ρβνηβηίΐδ, άββϋηαηίηιηβ αά ρτβββηίιαπι 

50 8ΐιβ δβββηίίαϋβ ηοβίναηι αχηϋαχϊαίονβΜ ροο ΙίΙχβταίίοηβ ψ8θηιηι ηθ8ίτο- 

νηχη βάβΙίηΜ βί ρνο νβδίΐίΐίϋοηβ ύοηοηΐΜ βί νβνηπι Βηατηηι, βνηιίίβν 
8ρβοαηί68 ςηοά, αΙΙβηία ίηδϋΒΒΪηια βί ναίίοηαΗΗ τβρηίΒϋίοηβ ηο8ίτα, 
ΐρ8β άοΏΐΐχΐίίβ Ββχ άβΐίΐιίβββί χηαηάατβ (^ιιοά 0ϊΥΐηβ8 ηοβίτί ρνβάιβίί ^ιιΐ8~ 

8βηί Ιίΰβχ'β οηχη 8ηα ηαιιί βί 1>οηί8 άίχηίββί ρηΒϋηβ ΗΰβΗαϋ. Οαζ αηιίχα- 

55 χΐαίον ηθ8ίβν χιαοηιιβ τβάίβ ηβο οϋίίηβνβ ροίηίί 8β0Ίΐηάηιη ίαβίίββίΐηαΐη 
τββιχιίβϋίοηβπι ηοβίναηι ρτβάίοίαηχ. ΙΙηάβ ψ8β Εβοηατάηβ άβ Ια Ροτία 
οηηι Ηίμ βί αΐίμ δαρίβηίίΰηβ ηβνΜ8 (^ηβ 8ίΗ ηίάβΙηηίην νορατβ άβί)βαί 
ίρβιιηι άοΜΐηηηι ρατίβ ηθ8ίνα <^ηοά ρΙαοβαί ψηαηάατβ <]ηοά ίρ8ΐ οίηβδ 
βί βάβΙβΒ ηθ8ίΗ ίαΊη άίη ίαγπ πιίββΓαΜΙΐίβν οαρίίηαίί Ηΰβτβηίην ρβηηίί- 

60 ίαηίηη^ιιβ αΜνβ ρτοηί άβ ΙβηίΐίοΙβηϋα 8Ηα ρΙβηβ 8ρβναΜΐΐ8. 

Εί 8ί ρβν ίρβηπι άοηιίηιιηι ΗβρβΜ άίοβνβίατ(^ηοάηβΙΙβίΗαίχβνβ ίχοηαπχ 
ραββγη ηοΗβοηητ, ίιιηο τββροηάβαίην ι^αοά ηθ8 3βηιρβν }ιαΙ)αΐπιη3,<ι\ιαη- 
ίηιη βχ ρανίβ ηθ8ίοα, ύοηαϊη ραββίπ βί Ιχοηηπι οοηοονάίηηι 8βοηηι βί βίβ 
αρρανηΐί ορβτίβ ρβν 6[βοίαηι, 8βά «ί ψ8β ΡοηιίηηΒ νβχ νβΙΙβί ^ηοά 

65 αρρανβνβί ρβν 3βΗρίιιναΜ, ηθ3 8Ηπηΐ8 βοηίβηίί Ηαίχβνβ ϋοηαηι ραοβπι 
3ββηηι βί (^αοά ιιίνα^αβ ρατίίηπι 3ί\ιβ βιχΜίΙί βανηηι ίναοίβηί 8β αάίηυ,ί- 
οβΜ ίη ^ηίίζηΒοηηβμιβ ρανίίΙ)η8 βί Ιοοίβ 8β νβρβνίαηί, ίαηι ίη τηαΗ ρηαηι 
ίη ίβννα, αζηίοαΜΙίΙβν βί (ναίβνηβ βί αί}8<^ηβ ηΙΙα πιοΐββίία ηβΙ ηοηίίαίβ, 
βχοβρίαηάο αί) Ηοβ ηαηίρία ανηιαία ίαιη 8ηα βραανη ηο3ίνα μιβ ίνβηί ίη 

70 οηνδηηι, ^ηία οπιηίί)η3 ηιαηφ8ίί83ίηιηπι 68ί ηηοά οην8ανίθ8 (αοίπιηβ 
ρβν8β<^χίί, οαίΐίββιιη^ηβ ηαίίοηίβ βχίβΙαηί, βί Ηοβ ηί ογηηβ8 ρθ88ίηί ββοχίτβ 
ηαιιίρανβ βί [αοβτβ ^αοία 8%ια· 8βά ηαηίρία ρανίί3 ηίνίηββΐ'ΐίβ) ίατη ανηιαία 
ηηαηι άββαντηαία, βηηίία βί νβάβαηίία ρνο ιηβνοαίίοηίίχηβ βί ρνο ί)βηβ 
αρβηάο άβϋβαηί ίναοίανί οανίίαίίιιβ^ αηιαίχίίίίβν βί ίίβηίρηβ. Εί ρνορίβνβα 

75 {/ο} (αοίιηιΐ8 8ίηάίβαίηηι ίη (ονηια ορρονίηηα ίη ρβνβοηαηι ίηαηι βί 
Ββοηανάί άβ Ια Ρονιά ρνβάιβίί βί ηίνίηβ^αβ ηββίνηηι ρνο [αίίβηάο βί 
βνπιαηάο ραοβηι ρνβάίβίαηι. Βαηιπιοάο ρνίιηο βί αηΐβ οηιηία νβδίϋηαη- 
ίαν οαμίίαί οαηι Ιοηί8 βί Ηααβνβ 8ηο νβΐ βαίίβνη οαηχ ρβν8θηί8. 
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1. 'Η αρχή τού υπ’ άρι'Ο'. 2 εγγράφου. 

Όδηγίαι προ; Λεονάρδον Ττβνΐδδΐι, από 31 Μσΐου 1389 
( ΑΓΟΙίίνϊο <1ί 5ΐ3ΐο άί Λ'βηβεΐα - 3«ιΐ3[ο ΜίδΙϊ, Κε®. 41, Ι. 8γ ) 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτβδ ΚΖ’ 



Β5ί 
Μ. Ί. Μανοΰσακα 

8ΐδι ιΙΙαΙο αά ιη^ηΐωη Οβνδονηηι βΐ ^ιιοά ^ταχιανβίητ άβΗοο, τβΒροηάβαί 
; β £βοπα^«5 βηχη ιΙΙιβ άβχίνΐ^ βί αρΙίβ ηβτϋίε ^ιιβ ^ΪΜ ηίάβΰηηίιιτ 
ς οά χιοιαΐ ϋβχΐ8 ρηοά χηΐΒίΐηπΒ αηιδαχίαΙαηι ϊϊΟδίί-αϊϊϊ αά ρτβεβηϋαιη 
8ηα·οι ΒοΙαηνηιοάο ρνο δοηο ριιΐβϋξ βί ραοίβ βί ρτο νβάβηιρϋοηβ ηοΒίνο- 

ηΐΜ βρβναηίββ ρηοά ψ3ί (ηίβΒβηί ίχηχηβάίαίβ τββίϋιαί. Ιμο ίβηβδαπιηβ 
8 ρηοά ρΓββίιΐΒ άοχηιηηΒ ϋβχ ββΪΒΒ&ηί ίαΐίίβχ' ρηηίΗ ίΙΙοΒ αα% βευβ- 

ηιηί ηοΒίνοΒ (ίάβΙβΒ ρνβάΐβίοΒ Ιαχή ίηάβδϋβ βί ίηΐηΒίβ, ραοά άβββίβτο 
αΙιραΐΒ βχ βμβ ηοχι ^οτβί αηΒηΒ ίαΙία ηββ ΒΐχηιΙία αϋβηίατβ. Οηΐ ηοΒίβτ 
αηιδαχιαίον ιη ίαηίηηΐ άίΒίαΙίέ υβχύτβ, ραία άΐβίιι^η ^ηίί ηοδΐβ 
ΐοτβ τβίβηίηιη ιη ραΠιδαβ ΒατδαΗβ, ρηοά ηοΒ Βΐτηηί βηηι ΙαηιιβηΒΪδηΒ 

^ΟΏΐΐΒΐιηηΒ ηοείταβ ραΐβαβ ΒοΙυ,χηηιοάο ρνο νβάβηιρΗοηβ βαρϋηοτηηι 
ηοΒίνοναηι. 8βά ροβί τβάιίηηι ψΒίηΒ ωηδαχΐαίοηΒ ηΟΒίη, Ηαδηίηιηβ «6 

^ο ρηοά άοοηηηΒ ϋβχ ρνβάίβίυ,Β [ηΐΒΒβί οοηίβηΙιΐΒ τβΒϋΙαβνβ ίρβοΒ ηοΒίτοΒ 
ί. 8ν (ιάβΙβΒ, ΒΙ ιρΒβ I αΜόαχιαίον ηοβίβν ΚαδαΐΒΒβί ΗδβΗαίβηι α ηοδή ίαββτβ 

ραββχη. Εί ρνο20ίβνβα νοΙηίηιη-Β Ιβ ρνβΒβηΗαΙίίβτ ίναηΒγηϋίβΐ'β ιη αιηδα- 
9ο χιαίονβΜ ηοΒίνηηι ρνο βνηιαηάΌ Ιοηαχη ραββηι βί δοηηπι αιηονβηι ΐηίβν 

βχΰβΙΙβηίιαΜ επαιη βί άοχηΜν,ηι ηοΒίναχη, ηίβηάο ίδίΐδ βί αΙίι'Β βχβηΒα- 
ίιοηιΰηε ρηβ βώι αΐάβδηηίην ρνο ηιαίονζ [αηονβ βί δοηο αρβηάονιιιη. 

Ιηδηρβν 81 ρβν ιρβαη-ι άοχηϊηαηι ϋβρβιη άίββνβίην ραοά ίονβηί βοη- 

άηβίιλ βηβίιαΒ αΐιραι άβ 8ηί& 8αναββηί& ηβΙ ίη αΐίρηο αΐΐο Ιοβο ηοΒίνο, 
100 ίηηο άβίβαί ιάβηι Ββοηανάηβ άβία Ρονιά ρηοά νβνβ ηηΐίηβ βΜίίονηΜ 

ψΒΐηΒ άοΏΐιηι ββί ΥβηβίιΐΒ ηββ ίη αΐΐρηο Ίοοο ηοείνο βί ραοά ββνίΐΒΒίιηβ, 

8% (αΐΒΒβηί^ αΐιρηι βοηάαβίι βί νβρβνίνβηίην, ίηιχηβάίαίβ ρνοηίάίΒΒβζηηΒ άβ 
ηηίίβηάο ιρΒίιηι ηβΙ ίρβοΒ αά βίιΐΒ ρχ^βΒβηίίαηι βίηβ αΐίραο βΙΙο. Εί ρνο^ 
ηιΐίαί ίρίβ Ιβοηατάίΐί ρηάίβΙο άοηίηο ςαοά, «ί άεοείβτο 

10ο ηίΐΗΤ, ηοΒ βοα ειΗ ίι-αηβηηίίΰηηβ οιηηίηο. 

Ιηβηρεν υοΙαηιιΐΒ ε[ΐιοά ώΛεαε αβάρετε ίη ρατίίδηε ΒίάΙίε υεΐ ίη 
ΜοΙία ρεάοιαβ βαί/ιείεηίεβ εΐ ίηΒΐηκίοβ ίη ίΙΙίΒ ραΠίΰηβ ρτο ΒεοητίΙαΙε 
βαίεε Ιώι οο,ηηήΒΒβ. Ιηβηρετ βϋαιη αεάρίαΒ ιιηη,η ίηίετρείτεηι είαο 
Ιηιαηαηαηι ΒηΙ’βειεηΙεηι εί ϋοηηηι Βάεηίειη Ιίη^ιιαηι ύατϋαταηι ρτο 

110 εηηαο εαηι ρτεάίεΙο ΕεοηατΛ, άε Ια ΡοτΙα αά ρτεββηΐίαηι ρτεάίοΐί 
άοηηηι ΚεριΒ εί αΐιοταιη άοπιίηοταη ίΙΙαηΐΜ ρατίήιπι, βίεαί ετίί 
βχρβάιβηΒ. 

Εί Βί ορίίΒ ίυ,εηί ςαοά ηαάαε αά αΐίαε ρατίεβ εί ίετταε Βατύατίε 
ρτο τεάε,ηρΙιοηε ηΟΒίτοτηηι, υαεΙαΒ εί [αείαΒ ςιάεραία Ι,οηί ροίετίβ. 

_ 85 ίβοίΒ,εηΙ, άνάγν. ίβήΒΒεί || 100 άβίεαΐ ....,^ηοΛ, Ινν. Λοοοο || 108 ίηίετρβίτε,η 
αναγν. ηιΙβνρΓβίβηχ «»Μϊ«;ΐίβίη, 
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115 ηιϋίβηάο ίη ίβνναχη ίρΒίυη Ββοηανάιινι άβ Ια Ρονία δβηβ βί ΙωηοναδΐΙΡ 
ίβν Βοίίαίιινι, ηί ΒηρβνίχΐΒ άίβίκηι βει. 

Νοίχι ^ ηιιοά ίη[ναΒβνίρίηιη βαρίίηΐιαη, ροΒϋηητ ρβν Ββν ΝίβοΙαινιη 
Βηρβναηίιο, Βαρίοιέβητ Ονάιιιηχη, βαρίαηι [ηΐί ιιί ίαββί, Ββά ΒαρίβηΙβΒ 
ΟοηΒΐΙβ βί ββίβνΐ ΒαρΐβηίβΒ Ονάίηηηι νοίβδαηί ρηοά, βϊ Ββν ΡβοηανάίΐΒ 

120 Τνβιιί,Βαηο βηηάο ίη Βανδα^νίαχη νβρβνϊνβί αΐάμιοά ηαηίρΐηηι Βανδανο- 

τιιηι ιιοίαΰίΙΐΒ ιιαΙονΪΒ, άβδβαί ίίΐιιά βαρβνβ βί ίηίνοηιϊίίβνβ. Ιίβηι νοίβδαηί 
ριιοά ίοίηηι Ιιαιιβνβ βαηάο βί νβάβιιηάο ραοά βαρβνβίην ρβν ίρΒχΐΊη Ββν 
[^βοηανάηηι, άβχιβηΐνβί ίη ηοΒίηιηι Οοηΐνηηηβ. Εί ίείχιά ηοη (ιιίί 
βαρίιιηι. ΟαρίΙηΙηηι αιιίβιη βαρίιιηι βει νίάβΙίββί: 

125. ^ Εί Βί οδϋηβδΪΒ ηοείναιη ίηίβηίίοηβιη ρνβάίβίαηι βί ΚαδβδίΒ βαρίνιιΟΒ 
βάχΙβΒ ηΟΒίνοΒ βηχη Ηαηβνβ εαο νβΐ εαΐίειη βηηι ρβνεοηίΒ, δβηβ ρηίάβχη. 

Οααηάο ηβνο, (αβία οηιηί βχρβνίβηΐία ροΒΒΪδίΙί, ηοη ροΒΒβΒ οδίίηειχ 
Βββιιηάίΐΐη ίηίβηίίοηβιη ρνβάίβίαηι βί ρηοά ηίάβτβΒ ίβ άηβί ρβν ηβνδα, 

νβΙίηραίηιοΒ ίη Ιίδβνίαίβ ίηα νβββάβηάί άβ ίχιάβ Βίβηί βί ρααηάο ίίδί 
130 ηίάβδίίαν. Εί ίαηβ, αί αΐίρηοά ηαιιίρίηηι ηβΙ ηαηίρία Βανδανοναχη τβρβ- 

ιίχβΒ, άΰδβαβ οηιηία ίΙΙα βαρβνβ βί άβϋηβνβ βί χηίίίβνβ ρβνΒΟηαβ βί ηαιιί- 

ρία, 81 βνηηί αδίΙία αά ροΒββηάηιη ηαηίρανβ, ΥβηβίίαΒ αά ρνβΒβηϋαηι 
ηοΒίναιη, ιά ροΒΒίιηυ^ άβ ρβνΒΟηΐΒ βί ηαηίρίίΒ ρνοαίάβνβ Βίβηί ηοδίε αίάβ- 

δίίαν. Ηαιιβνβ αΐίίβνη βί δοηα ρηβ νβρχβνίνβΒ ίη βίε άβδβαηί βεεβ ίηα βί 
135 Ηοηχίηηηι ίαονηιη. Εί εί ηααίρία ηοη βνβηί αδίΙία ρνο (αΐίβχιάο ίρεα 

βοηάαβί Υβηβίίαε, [αϋαε άβ ίΙΙίε ρνοηΐ ίίδί ηίάβδϋην, Ηαδβηάο άίΐίρβηίβχη 
ιηβηίβηι βί βηναηι ρηοά ΗοηιίηβΒ ηοη ίναηε^ηνβηίην, εβά βοηεβναβε βοε 
βί ιηίΙίαε Υβηβίίαε ρηαηι βϋίηε ροίβτίε ενηβ αΐίραα άίιηίηηϋοηβ. 

Εββίχηηε ίίδί αεείρηανί άοχια ββηάα άονηίηο Ββρί Τηηίείρ βί αΙί]8 

140 δανοηίδηε εηίε είβηΐ ηιβΙίαε ίίδί ηνίάβδίίαν, Καδϋα ρνίηιο ρβν Ιβ ίη[ον- 

ηιαίίοηβ βηί ηβΙ ρηίδηε άοηα ρνβάίβία άβδβδηηί Ιανρίνί. Ββ ραίδιιε άοηίε 
νβΐΐηρηίηιηε ίη Ιίδβνίαίβ ίηα άαηάί βί ηοη άαηάί Βββηηάηηι ρηοά ίίδί 
αίάβδΐΐιιν, εββαηάηηι άίΒροΒϋίοηβΒ ηβροϋονηνη ριιαε άβ ίηάβ νβρβνίβΒ 
Οοηα νβνο εαηί νίάβΙίββί: ηηητη ΙοβαΙβ βνίΜΙΐ, ηηιιε ραχιηηε δνοοίια- 

145 ίχίΒ αηνί ραβηι άανί (αίίβε ρνβ[αίο άοηιίηο ΒοΙάαηο, ίίβηι δναβΗία ΧΙΠ 
ΒβανΙαίί βί ίνβΒ ραηηί αηνί άβ ΟοΙορηα, άβ ρηίδηε ρχαηηο βί ΒβανΙαίο 
άιερβιΐΒβΒ βί (αίίαε ΐηίβν αΐϊοε δανοηΟΒ, βΐίαηι εί ηίάβαίην ίίδί άανί άβ 
ίρΒΪΒ αάίΐΗβ άοιηίηο 8οΙάαηο είβιά ίίδί ηίάβδϋην. 

ΐηεηρβν άανί (ββίηιηε άηβαΙοΒ ρηίηρηαρίηία βαρϋαηβο ηοεΒο βηΐβ 
150 ρνο βτηβηάίΒ αηΒΐηνίδηε, α ρηο βαρϋαηβο ηοείχν ΙιαδβδίΒ ίηβηηαίίοη&Ώΐ 

άβ 60 ρηοά [βββνϋ άβ αηείηνίδηΒ ρνβάίβϋΒ, ρηαε ίββηνη ρονίαδίε βί ρνβ- 

ΒβηίαδΪΒ ρνβάίβίο άοιηίηο 8οΙάαηο βί αΐίμ, Βββηηάηηι ρηοάϋδί ηίάβδί- 

ίητ. Εί εί ηοη ροίβνηηί Καδβνί άβ ρνβάίβίΪΒ ον.ΒίητίδιίΒ, αβαίρίαε άίβίΟΒ 
άηβαίοε ρηίηρηαρίηία ρνο βχρβηείε ίίδί ορρονίηηίε. 
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155 Ιηβ-αρβν ονάίηαηί'ίηηβ ΙΜ ιηίΐίί άαοαίΟΒ V^ αηΗίαπι ρνοραρα ραΙβ& 

ίηβ ([ΐιαΜ ρνο αΐίμ 6χρβη8ί$ <^ΐίβ βηιηί ηβοβ88αΗβ βίορροΗηηβρνο νία Ιηα- 

8ί αΙίςηοά άοηηηι ββνβί. άίοΙο [.βοηατάο άβ Ια ΡοΗα ίη ρατίίΙ)ΐ^3 

ΒανΙ)αΗβ, ίΙΙηά ηβηίνβ άβ})βί ίη ηοδίνυ,ηι Οοηιηιιιηβ, ^ηοά πιίΐίβνβ 
άβΐιβαδ νβηβΙία8 νβΐ ίη νβάίΐη ίηο ηθ8ΐΗ8 ο(βοίαΙίΙ)\ΐ8 ταΙίοη%ιη% ίηίβρτβ 

160 οοηδίρηανβ. 

Όβδββ βοβτβ βχρβη8α8 οηβ άίοίο Ββοηανάο άβ Ια ΡοτΙα βηηχ ηηο 
(αιηηΐο, ριιαβ βχρβη8α8 βίίβΜΐί8 ί'ώί βοΙν,ί άβ ϋοηίδ ηοζΙΗ Οοπίγηηηίβ 
αά ναίίοηβηι ρηαιη εοΐυ,ηηΐ ηιβτοαίονβδ ραί ναάαηί βυ,ρβν ραΐβίβ α πιβν- 

οαίο. ΟηβΜ Ρβοηανάη^η Κοηονα})ί8 8ίοαί βοηιιβηϋ βί ΗαΰβΜβ βιΐίη βαο- 
165 ναΜΙϋβτ βοιηγηβηάαίηιη. 

ί. 9υ Εί 81 ίη αία Ιηα 8βηανβ8 ρηοά ηοϋίΙί8 νίν Οοηαίηβ ΙηβΙίηίαηο, 
ραίτοηχίΒ οοοΗβ η%ί88β ρβν ρνοηί8θνβ8 ηο8ΐτθ8 Μαάί αά ρανίββ 8ίβίΙ%β ρτο 
οαήοαηάο βηηιβηίηηι ςΐίοά ηοΜδ ρνθ)ηί$α ίη ΒοΙηΙηγη άατβ άοτηίηηβ 
ΜαηββάΐίΒ άβ ΟΙανοιηοηίβ, ρτο άβηατίμ ηοΜβ ρβτ βηηάβνη άβΒίίίδ ρτο 

170 ηβροϋμ Βατΐ3ατίβ, ηοη }ιαί)ΐιί88βί δΐι,απι βχρβάίίίοηβιη, άβΙ)βα8 βοΐίβϋατβ 
αραά ρτβάίοίηιη άοιηίηατη Μαηββάιαη ([χιοά άβΐ βχρβάίΐίοιιβτη βί βατί- 

οηηι ρτβάίοίηπι ίρ8ΐ 8βτ ΏοηαΙο ηβΙ ςηοά ΗΜ α88ίρηβΙ ρβοηηίαηι ηοΜβ 
άβΜίαιη ρβτ βηηάβιη, νίάβΐίοβί άηοαίοβ Υτι Υο βίοίτβα Ηοο (αΙία8 ραίβρηίά 
1)θηί ροΙβτίΒ. ΕβοίπΐΌΒ αηίβπι ΗΗ άατί ΙϋΙβταιη οτβάαΙίΙαΙίΒ ίη ρβτ8οηαηι 

17Β ίηαιη άοιηίηο Μαηββάο άβ ΟΙαταΜοηίβ, ρηαηι δίΗ ρτβδβηΙαΗβ, 8ί ορηβ 
(αβτίΐ. 

Εχρβάϋχΐδ ηβτο άβ ηβροϋμ ΗΙί βηρβτΐηε οοηιχηΜε, τβάβαδ ίη Ι)οηα 
ρταϋα αά αιβίοάίαΜ ίηαχη αά οΙ)βάίβηίίαηι βί ηιαηάαίηχη Οαρίΐαηβί 
ηθ8ίτί βηΐβ. 

180 ΟοΜϊδίχηηβ ίηβιιρβτ βαρϋαηβο ηοβίτο βηΐβ ρηοά πιίίΐαΐ Ιβ 1>βηβ βί 
ορΗηιβ αττηαίηπι βί 1)βηβ βίβίίηιη βχ Ηοηιίηίΰηβ άβ τβπιο, ίία ρηοά 
ραΙβα 8ίί ίοία οοΗορβτία βί ραοά ηοη άβββίαί Ηοχηο. Εί ιιί ηαάαβ ϋβ'ηβ 
8θίίαίη8, νοίητηιΐδ ριιοά άβϋβαί ίάαη βαρίίαηβηβ άατβ ΗΜ ΜΜαττοβ 
8βχ ιιΙίτα ίΙΙοΒ ρΐί08 Ηαϋββ. Υετιιτη βί ίη τβρβτίτβδ ίβ ίη ρατίίϋηδ Βητα- 

185 βΚί], νοΙηιηη8 ρηοά 8βχ βχ }}αΙί8ίατί]8 ηοβίτίβ βχίβίβηίχίοηβ ίη Ιηττί Βιν- 
ταοΗί] νβηίαηί βί αβββηάαηί βηρβτ ραΙβα ίηα. 

Ιη τβάίίη ίιιο αά οηίβιη άβίβαβ ροηβτβ ίη ίβτταιη ρτβάίοίηπι 
Ιβοηατάαιη άβ Ια Ροτία ίη ΜοίΗοηο νβΐ ίη αΐίο Ιοβο ηηάβ Ιταηβίτββ, 
βίβηί ηοίηβτίί ρτβάίβίηβ Ββοηατάηβ ρτο πιαίοτί βοπιοάο βηο, βί ηούίδ 

190 Ββτίδαβ οτάίηαίβ ρηίβρηίά βββτίβ βί οΗίηηβτίβ ίη ρτβάίβίίΒ ρτο ηοδίτα 
ίηβτΏΐαίίοηβ. 

Εββίηιηβ α88ίρηατί ρτβάίβίο 8βτ Ιβοηατάο άβ Ια Ροτία Ιίύταδ ββρίβπι, 
8θΙάθ8 νΐΐυ, ρν08808 νΐΐυ ίη ηηο ϋητββίο ί/ηΙΙαίο, ρηοβ άβϋβί ίίδί 
βοηείρηατί ρτο [αίίβηάο άβ βχρβχιβίΒ ίίΜ ηβββΒβατίμ. 

I Σημειώσεις 

:1 Τό έγγραφον τούτο ίχπευθ·ύνεται μέν προς τον Τεοπ&τιΐο Ττενΐδαη, δσιις 0·ά 
μετέφερε διά τής γαλέρας του τον Ντελλαπόρταν εις Τυνησίαν, περιέχει όμως πρά- 

,1 γματι δχι μόνον τάς προς τον ΤΓβνΪ33η άναγκοίας δδηγίας (στ. 1-21, 106-194), 

:|? αλλά καΐ τάς πρός τον Ντελλαπόρταν (στ. 21-105), και Ιδίως δσας οΐ Βενετοί 
νΙ έθΐώρουν ώς απορρήτους καΐ δεν έπεθ-ύμουν νά περιέλθουν εις τον εχθρόν έν περι- 

πτώσει συλλήψεως τυχόν τοΰ Ντελλαπόρτα, Μόνον εις χεϊρας του Ττενΐδαη θά ήσαν 
% αυται ασφαλείς, αφού διετάσσετο (στ. 17-18) νά μή έ|έλθν( επ’ ούδενΙ λόγιο τοΰ 
I πλοίου. ’Ολίγαι μόνον, μή έμπιστευτικής φΰσεως, όδηγίαι πρός τον Ντελλαπόρταν 
I περιίλήφθησαν εν τφ άκολούθιρ ύπ’ άριθ. 3 εγγράφω πρός τοΰτον, 

7. ίίΰΐ,ηοδϋΐ νίνο Εβοηα^'άο Τΐ'βνίδαηο,νΐαβΰαρίΙαηεο ηο8ίνο εηΙρΗϊ. 'Ο Β ε ο- 

-ί π 3 Γ <3 ο Τ Γ β V 15 3 η είναι γνωστός εύγενής Βενετός ύπηρετήσας ποικιλοτρόπως τήν 

πατρίδα του κατά καιρούς καί έν τελεί γενόμενος Δούκας Κρήτης (1409 ), ένθα καΙ 
όπεβίοισε τό αυτό έτος έκ τοΰ λιμοΰ (βλ. Η. ΝοίΓεί, ένθ’ άνωτ., σ. 556 χαΐ 

, 210, σημ. 2). Κατά τό ενδιαφέρον ήμας χρονικόν διάστημα ύπηρέτει ώς υποδιοικη¬ 

τής τής ναυτικής μοίρας τής Άδριοηκής (νΐθ6θ3ρίί3ηβιΐ8 οιιΐρΐιί). Ύπό τήν Ιδιό¬ 

τητά του τούτην εΤχε λάβει προ τριμήνου, τή 18 Φεβρουάριου 1389, τήν εντολήν παρά 
τής Βενετικής Γερουσίας δ.τως παραλάβη κοί άποβιβάση είς Μεθώνην καΐ Κορώνην 
τον ΡΪ0Γ3ΖΖ0 Μ3ΐίρίβΓ0, δστις άπεστέλλετο ώς προνοητής Ναυπλίου καΐ "Αργους. 

} Τάς δύο ταύτας πελοποννησισκάς πόλεις είχεν αγοράσει προσφάτως ή Βενετία (12 

Δεκεμβρίου 1388) παρά τής Μαρίας χήρας Πέτρου Οοπιετο, θυγατρός καΐ κληρονό¬ 

μου τοΰ Γάλλου κυριάρχου αύιών Οαχ ά*Εη§:1ιίβη, είχεν δμως σπεύσει νά κατα- 

Ι λάβη αύτάς, μέ τήν βοήθειαν και τοΰ σουλτάνου Μουράτ τοΰ Α', 6 Δεσπότης τοΰ 
.? Μορέως Θεόδωρος Α' ό Παλαιολόγος' βλ. τήν περί τοΰ θέματος μονογραφίαν του 

Κ,οΒδΓίο Οβ33ΐ, νδηβζΪΕ 6 ΤΕοςαίβΐο Ν3νιρ1ΐ& εά Αγ^ο, <Ννιονο Ατοίιί· 
νίο νβηείο*, η.8., τόμ. 30 (1915), σ. 147 · 173, Ιν σ. 152 · 153 = Τοΰ αύτοΰ, 

ΡοΙίΙίοΕ ε<3 θοοηοΐΛΪ3 άί ΥεπεζίΕ ηεΐ Ττεοεπίο. ΚοηΐΕ, 1952, σ. 249-273, 

' έν σ. 254· πρβλ. και Β.Α. Ζ 3 1ί γί 1ι ΐ η ο 5, Βε ϋεδροΐΕί Οτεο άε Μοτέε, τόμ. 

1, ΡΕΓίδ, 1932, σ. 132 - 133 καΐ Κ., Βοεπετίζ, Ρουτ ΓΙιϊδΙοίΓε άυ Ρέίοροηηέδε 
311 Χΐν® δίβοίε (1382- 1404), « Βενυε άεδ έΐιιάεδ Β^'^ζβηϊΐηεδ », τόμ. 1 (1943), 

σ. 170. Και είς μέν τήν παράλιον πόλιν τού Ναυπλίου κατώρθωσαν ευθύς νά θέσουν 
πόδα οΐ υπό τον ΜΕΐΐρΐεΓΟ καί τον ΤτενΐδΕπ σταλέντες Βενετοί, τήν πόλιν δμως τοΰ 
"Αργους έπέμενε νά κατέχη δ Θεόδωρος Παλαιολόγος, παρά τά πρός αυτόν γενόμενα, 
κατά τάς οδηγίας τής Βενετικής Γερουσίας, διπλωματικά τούτων διαβήματα. Διά τοΰτο 
ή Γερουσία διέταξε τή 30 Μαΐου 1389 — ήτοι τήν προτεραίαν τής άπολύσεως τοΰ 
ήμετέρου εγγράφου — τόν διοικητήν τής ναυτικής μοίρας τής Άδριατικής ( ΟΕρΐΐΕ- 

ηεαπι οαΐρΐιΐ) νά πλεύση μετά τοΰ στόλου του εις τόν κόλπον τοΰ Ναυπλίου και 
συναντηθή έκεϊ μετά τοΰ ΜΕΐίρίεΓΟ καί τοΰ ΤτενίδΕΠ πρός άσκησιν έντονωτέρας 
πιέσεως έπι τοΰ Θεοδώρου Πσλαιολόγου ( Β. Οβδδί, ένθ’ άνωτ., σ. 155=ΡοΗ- 

ΙίοΕ εά ΕοοηοηιίΕ άί ΥεπεζίΕ, σ. 256 - 257. — ϋ. Α. Ζ3ΐί7ΐ;1ιίπο5, ενθ’ άνωτ., 
σ, 134). Ώς θά ίδωμεν έκ τοΰ επομένου ύπ’ άριθ. 3 εγγράφου, ό ναύαρχος ούτος, 
ήτοι δ Νίοοίο Ζβηο, θά έπεβίβαξε τότε καΐ τόν Ντελλαπόρταν επί τής γαλέρας του, 
ινα άγάγη αυτόν έκ Βενετίας πρός τόν ΤτενίδΕη. Εις τά ΰδατα λοιπόν τοΰ Άργο- 

λιχοΰ κόλπου έναυλόχει δ ΤτενΐδΕπ, δτε διετάχθη διά τοΰ παρόντος εγγράφου νά 
πλεύση εις Τυνησίαν μετά τοΰ πρός ουνάντησίν του στελλομένου Ντελλαπόρτα. Εις 
τόν μεταφέροντα τόν Ντελλαπόρταν είς Ναύπλιον ναύαρχον τής Άδριατικής είχε 



Μ. 'Ι. Μανούσακα 

μάλιστα δοθή εντολή ( βλ. τούς στ. 180- 184) πρός άρτιον εξοπλισμόν της γοΑέρσς 
τοΰ Ττενίεδη. Πότε περίπου οΐ Ττονίεαπ καϊ Ντελλαπόρτας άνεχιόρησαν εκ Ναυ¬ 

πλίου, &ά έξετάσωμεν έν τελεί των σημειώσεων τοΰ επομένου ύπ’ άρι.·9·. 3 εγγράφου. 

13. άοηύηί τβριβ «ίυε βοΙάαηϊ Τιιηίβη. Σουλτάνος τής Τυνησίας ήχο τότε 6 

Αόυ 1- Αΐ3ΐ)&3ΑΙιπΐ6(1 ( 1370 - 1394 }, έκ των ίκανωτέρων ηγεμόνων της δυνα¬ 

στείας των Χαφσιδών, περί ο5 βλ. Κ. Β γ υ η 5 ο Ιι ν ί §;, Βε ΒβΓίιεπβ Οηεηΐδΐε 
50113 163 Η&ίδΐάδδ, τόμ. I, Ρ&πδ, 1940, σ. 187 ■ 209. 

43. Ραν,ίιΐΒ άβ ΑδδαίίύΜβ βί ΙοΗ,αηη$$ άβ Ββηιαύα. Πρόκειται περί Βενετών 
κυβερνητών ή καί ιδιοκτητών εμπορικών πλοίων. Και περί μέν τοΰ πρώτου οΰδέν 
ευρομεν προχείρως, τοΰ Ιωάννου άε Βενη&Βε, ομιος τό πλοϊον μνημοΛ’εύεται 
βραδύτερον είς άπόφασιν τής Βενετικής Γερουσίας ( Βεη. Μΐδίί, Ι1θ?. ΧΒΙΠ, φ. 

58 ), χρονολογουμένην — κα·θ·· ά είκάζομεν έκ τής ·θ·έσεώς της — άπό Μαίου 1395, ώς 
χρησιμοποιούμενον πρός φόρτωσιν σίτου έν Εύβοια ( βλ. ί 1 Π ?ι ιη ΜΠΙεΓ,'πβ 
τυΒηοΗς άεΐ ΜΐεΙΐ όο] δεη&ίο, ΗΒή XV - ΧΒΙΥ, εν ΔΙΕΕ, τόμ. 7 (1910). σ. 

117 « Εΐοη^&ΐυδ ίαΐΐ {βΐ'πιίηυδ ς^ηο&πάί οετεδ ίπ ρ&τΠΙοαδ ΝίβΓοροηΐίδ ιαδςιι© 

τηεόίτυη πιβηδβπι άα&ΐ3ΐΐ5 ηενΐόυδ δοΐηιηιηοάο, δοίΐΐςβΐ }οΙιμηηί8 άβ 
ββΓη&ί33. β£ Μβηβ^υΙίί Ρ&τπρ&πο... » ), 

49 -55. ά68ΐίηανίηιη$...ηο8ΐνΗηι ωηΙαχΐαΙονβ>η... ηηί... νααίη$ τβάηΙ.Τΐς δπρό 
του Ντελλαπόρτα σταλείς πρεσβευτής ούτος των Βενετών, δεν γνωρίζομεν άλλοΟεν. 

Περί αύτοΰ γίνεται λόγος καί περαιτέρω (στ. 82 -94), όπό·5εν συνάγεται ότι είχεν 
αποστολή όλίγον προ τής κατά τής νήσου ΟβνϊΐΕ εκστρατείας των Γενουατών, άρα 
πρό τοΰ Ιουνίου τοΰ 1388 ( βλ. τήν άκόλουΰον σημείωσιν ) καί οτι, μεά’ Ικανήν 
χρονοτριβήν, Ιπέστρεψεν άπρακτος, διότι δεν εΤχεν ειδικήν παρά τής Βενετίας έξου- 

σιοδότησιν, οΐαν άπήτει δ σουλτάνος, πρός σύναψιν συνΰ·ήκης. 

79 - 80. άβ άαηιηο βίΗ ιΙΙαΙο αά ίηΒΐιίαπι Οοι-ίιονηηι. Νοείται βεβαίως ή έκστρα- 

τεία τήν οποίαν κατα το προηγούμενον έτος ώργάνωσαν καΐ επραγματοποίησαν κατά 
τοΰ σουλτάνου τής Τυνησίας οί Γενουαται ύπό τόν Κ&ίί&βΐβ ΑάοΓπο, άδελφόν τοΰ 
Δόγη, καί ό ναύαρχος τής Σικελίας ΜΕπίτβάο άί ΟΚί&Γ&πιοηίβ, βοηθ-ούμενοι μάλλον 
η ήττον καί υπό των άλλων Ιταλικών πολιτειών των μαστιζόμενων υπό των έκ 
Βερβερίας πειρατών. Ή έκστρατεία, άρχίσασα τήν 28 Μαΐου, άπεληξεν εις τήν 
κατ’ Ιούνιον τοΰ 1388 κατάληψιν τής έν τφ μυχώ τοΰ κόλπου τοΰ 0&ί>β8 τυνησιακής 
νήσου Οβ Γ13 α, ήτις άπετέλει τό κύριον όρμητήριον των πειρατών τούτων (βλ. 

Μ&δ Β&ίτίβ, Κβίαΐίοηδ βΙ οοΓππιβΓοβ άβ ΓΑίηςιιβ ΒβρίβπΙποπ&Ιβ ου Μδ^τβΙ) 

&νβο Ιβδ ηπίϊοπδ ο1ΐΓέίίβηπ63 Άη ιπογβη ά^β, Ραηβ, 1886, σ. 415 - 416. — Π ε- 

Ι&νιΙΙβΙνβΚοαΙχ, Βλ Ρταηοε βη Οηβηί; &τι ΧΙΥβ δΐβοΐβ. ΕχρέάίΙίοπδ άη 
ιη&ΓβοΙίίΐΙ Βοηοίο&πΙ, Ρατΐδ, 1885, σ. 166 - 167.—Κ. Βταπδοίινί^, Βπ Βετ- 

Ββτϊβ Οτίβπϋ&ΐβ κλπ., τόμ. Β ο. 197 - 198). Κατά τόν Μ&3 Βδΐτίε ( σ. 415), ή 
Βενετία, μή έχουσα επαρκείς άφορμσς ρήξεως πρός τόν σουλτάνον Αί>αΊ-Α51)38, 

περιωρίσ6·η φρονίμως είς τήν ύπόσχεσιν πέντε γαλερών, τάς οποίας αΐ περιστάσεις 
δεν έπέτρεψαν ν’ άποστείλη, κατά δέ τόν ΠεΙ&νΠΙβ Βε ΚοαΙχ (σ. 167) αΰτη, 
παρακλη-άεΐσα δπως μετάσχη εις τήν εκστρατείαν, δεν ήάέλησε νά έ'λ'άη είς ρήξιν 
πρός τόν σουλτάνον τούτον καί ήρνήάη πάσαν συμμετοχήν. Εγγύτερον δμως πρός τά 
πράγματα είναι τά γραφόμενα υπό ΒηιΠΒοίινί^ ( σ. 197 ) — έχοντος ύπ’ δψιν και δια¬ 

ταγήν τής Βενετίας άπό Μαρτίου 1388 (παρά Η. Νοίτβΐ;, ενά’ σνωτ., σ. 19) 
περί αποστολής δέκα τοξοτών έκ Κρήτης είς Κέρκυραν, ϊνα έπιβιβασάοΰν των έκεϊ- 

ύεν εις Βερβερίαν σταλησομενων γαλερών — καίΐ’ ά ή Βενετία προσέφερε μέν 
πέντε γαλέρας, άλλα φαίνεται δτι άκολούύως ύπανεχώρησε. Διότι έκ τοΰ παρόντος 
εγγράφου μαρτυρεϊται έπισήμως δτι ή Βενετία άπέστειλε πράγματι γειλέρσς τινάς 

Ό ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας είς Τυνησίαν 359 

(στ, 90), διό καί προσπαάεΐ νΰν νά εύρη τρόπον δικαιολογίας πρός τόν σου?αάνον. 

166-167. ηοΗΙχ5 υό· Όοηαίηε ΙηΒίίηίαηο, ραίτοηηδ οοοΗαβ. Τόν πλοιοκτήτην 
τοΰτον δεν εδρομεν μεμαρτυρημένον άλλοΟεν. 

168 -170. /πίηιβηίηηι (ΐηοά ηοΰΐε ρνοηιίεϋ ίη βοΐηίηιη άανβ άοιηίηηδ ΜαηΙ'νβ- 

άΐΐβ άβ ΟΙανοΊποηΙβ ρτο άεηω'ηβ ηοίιίθ ρεν βηηάβηι άεΗΗδ ρνο ηβ^οΐίίβ ΒανΙ>ανΐα6, 

Πρόκειται περί τοΰ Σικελοΰ ναυάρχου Μανφρέδρου III άβ Οίβηηοηΐ 
(γ 1391), δστις είχε καταστή ό ουσιαστικός κυρίαρχος τής Σικελίας μετά τόν θάνα¬ 

τον τοΰ Φρειδερίκου III ( 1377) καΐ καθ’ ον χρόνον ή ύυγάτηρ τούτου βασίλισσα 
Μαρία ήτο ανήλικος (βλ. περί αύτοϋ ]. Ββίανίΐΐβ Ββ Εοιιΐχ, ένθ·’ άνωτ., 
σ. 166, σημ. Ι' τήν νεωτέραν βιβλιογραφίαν βλ. έν « Επβΐθ1ορβάί& ΙίαΙί&ηβ », τόμ. 

9 (1931), σ, 992, άρΟρ. ΟΙαίατ&Γποηίε ). Ώς έλεχάη ανωτέρω (σημ. είς στ. 79 - 80), 

οδτος ήτο έκ των ηγετών τής κατά τής νήσου ΟβΓδδ. εκστρατείας, μετά δέ τήν κατά- 

ληψιν αυτής, άποζημιώσας διά 36 000 φλωρίων τούς συμμετασχόντας Γενουάτας, 
άπέβη δ μοναδικός αύτής κύριος (^. ΒβίΕνίΙΙβ Ββ Κοηΐχ, ένά’ άνωτ., σ. 

167 ). Έκ τίνος συγκεκριμένης αΙτίας προήρχετο ή είς τήν Βενετίαν οφειλή τοΰ 
Μανφρέδου έκ 5500 δουκάτων (βλ, στ. 173) δεν δύναται νά συναχΟή έκ τής αορί¬ 

στου φράσεως < ρτο ηβ^οΐϋδ Β8Γΐ>3ΓΪ&β »'μήπως τό ποσόν τούτο Οά έδίδετο όμοίως 
ώς άποζημίωσις είς τούς Βενετούς διά τήν είς τήν ανωτέρω έχστροτείαν μικράν, 

έστω, συμμετοχήν των ; 
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ΟΔΗΓΙΑ1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ 

3ΐ Μοΐου 1389 

( Αίιτόύι, ί. 9γ ) 

Περίληψις. Ό Λεονάρδος Ντελλαπόρτας διατάσσεται υπό 

τοΰ Δόνπ, δπως,Ιπιβαίνων τής ν^ίλέρας τοΰ Νικολάου Ζθπο, διοικητοΰ 

τής ναυτικής μοίρας τής Άδριατικής, ΙλθΉ πρός συνάντησιν τοΰ ΰποδιοικη- 

τοΰ ταύτης Λεονάρδου Ττονίδαη, μεθ’ οΰ θά μεταβή εις Βερβερίαν ώ; 

πρεσβευτής τής Βενετίας πρός τόν σουλτάνον τής Τυνησίας καΐ τους άλλους 

ήγεμόνας. ΑΙ όδηγίαι έχουν δοθή εις τόν ΤΓ6νί53η μέ τήν εντολήν όπως 

επιδεικνΰξ) αΰτάς άνά πάσαν στιγμήν εις τόν Ντελλαπόρταν, οστις ελπίζεται 

δτι θά φανή αντάξιος τής εμπιστοσύνης τοΰ Δόγη. 

Αι δαπάναι διατροφής τοΰ Ντελλαπόρτα καΐ τοΰ υπηρέτου του θά κατα¬ 

βληθούν διά τοΰ Ζεηο καΐ τοΰ Ττενίδαη και θά βαρύνουν τό βενετικόν δημό¬ 

σιον. Κατά τήν άπόβασίν του είς τήν ξηράν θά λάβη υπό τοΰ ΤιενίΒαη τά 

αναγκαία χρήματα. Ό Ττενίδ&η κατά τήν επιστροφήν θά τόν αποβίβαση εις 

Μεθώνην ή δπου δ ίδιος ό Ντελλαπόρτας κρίνη δι* εαυτόν προσφορώτερον. 

Εντός έσφραγισμένου βαλαντίου τφ παρεδόθησαν 7 λίραι, 9 σολδία καΐ 9 

γρόσια, άτινα οφείλει νά έγχειρίση εις τόν Τιενίδ^η. 

Έγένετο τή ύστάτη [ = 31] Μαΐου, Ινδικτ. XII [=1389]· 
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ϊ«^ϊ^ίί^Μ: 
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2. Τό τε?.ος του υπ’ άριθ·. 2 καΐ τό νπ’ άριθ·. 3 έγγραφον. 

Οδηγίηι προς Λεονάρδον Ντελλαπόρταν, σπο 31 Μοΐου 1389 
{ ΑΓΟΙιίνίο <1ί δΐ3ΐο άϊ νεπβζίΒ - 8βη3£ο ΜΪ5(Ϊ, Κεβ. 41, I. 9γ ) 

•ΐ 

%} 

Ιβ^ΐ 

Οθ}7ΐΐ7ίΖ88ίο άαία δαρίβηίί νίνο Ι^βοιιανάο άβ Ια ΡοζΊα. 

Μο8 Α7ΐίΗοηίιΐ8 Υβϊΐβζ'ίο, Οβί ρζ^αΐΐα Βαχ νβΊΐβϋαηΐΊζι βί ΰβί. Οοιηϋ- 

Ιίζηηε ϋΗ, 6ίνα\ΐ77’ΐ8ρβοΙο νίνο ΒβΟΊΐανάο άβ Ια Ρονία, βίηΐ βί βάβΙί ποβΙγο, 
^ηοά άβ 7ΐθ8ίνο 77ΐαηάαίο ναάα8 ΰΐΐ)77 ρν68β7ΐίί ραΙβα ηοΜΙΐβ νίΐ'ΐ δβζ'ΝίβοΙαϊ 

5 Οβηο, βαρϋαηβΐ ζτοείή βιιΐβ, αά νβρβνίεηάιιτζι ηοΙ)ΐΙβ77ΐ νίτηιζι 8βν Ββοιιατ- 

άιΐ77ΐ Τ7'βηί8α7ΐο, νίβββαρίίαιιβίίΐτι ηθ8ίηΐ77ΐ βηΐβ, βιιιζι ([αο ίΗδ αά ραΓίβδ 
Βατί)αΗβ, Βββηηάηιζι ηοδίηο^ζ γηαιιάαΐΐίτη βί 86βιιηάιι.77'ΐ 0077ΐ77ΐί88ί07ΐβ7ΐι 
8ίΰί άαίαιη. Εί ^ηΐα βτί8 7ΐθ8ίβτ ατηΙ^αχίαίοι- αά βηηάιιητ αά ρ7Χ8βηίία77ΐ 
άοηιΐηί νβρίβ 8ίηβ ΕοΙάαζιί Τιοιΐβΐ^ βί αΙίθ7Ίί7η άθΐ7ΐίηοηΐ7Ίζ ΒανΙανίβ, 

10 β0Υϊΐ77ίί8ί7ηΐί8 βίάβΏΐ 8βτ Εβοπατάο Τνβηί8α7ΐο ςιιοά άβίβαί ΗΗ 08ίβ7ΐάβΓ6 

οο)ηιηί8ίθ7ΐβηζ ςιιαιζι βί άβάίΐ7ηΐ8 αά 077ΐ7ΐβ77ΐ ίΐί,α77ΐ ηοίηζιίαίβηι, ηί 8Ϊ8 άβ 
0)ηιύΙ)Η8 ρΙβ7τί88ί777 6 ί7ΐ(θ7'7ηαΙη8. Ιιι (^ιιΐΰΐίΒ ηβροίίΪ8 ηο8ίη8 ίαΐίίβν ίβ 
ρβνβ8, ^ηοά ρθ88ί8 αρηά 7ΐ08 άίριιίδβΐιζιβ βοπιζζιβηάανί, ρνοηί ρΙβηβ βρε- 

ταηΐΗΒ άΰ ρ^^80ηα ίηα. 

15 Εχρβ7%8β ηβ7Ό ρνο ίβ βί (α)7ΐηΙο ίηο ββηί ί'ώί ρβν βαρίίαηβηηι 
ζιοδίηιζη ρνβάίβίηζιι· βί ρβν άίοΙηηι 8βν Εβ07ΐανάη77ΐ Τνβηίδαηο, ^ιιαβ 
βχρβίΐδοβ (αΐίβηζιΐδ βΐ8 8θΙηί άβ ί^οηίε ιιοδίνί Οοτητηηηίδ. 

Οααίιάο ιιβτο άβδββτζάβδ χυζ ίβχ'νατη, ρνβάιοίιΐδ 8βν Εβοηανάιίδ άαϋίί 
ίίϋί ρβαΐίηαχη ορροχάηηαχη ρνο βχρβηδΐδ ίηίδ. 

20 Οοηΐϊ7ή8ΪΜΐΐ8 βϋαπι. ρνβάίοΙο 8βν Ρβοηανάο Τνβΐίίδαηο ςαοά βχρβ- 

άίίιΐ8 άβ ρανίίίχηδ Βα7ά)ανίβ άβί^βαί ροχιβί'β ίβ ίιι ίβνναιη ίη ΜοίΗοηο ηβΙ 
υι αΐίο Ιοβο ηηάβ ίναηδίνβί, δίΰΐιί νοίηβνΐδ ρνο ιτιαίονί οοτηοάο ίηο. 

Εββΐ77ΐΐί8 ίίϋί αδΒΐφχανι ΐη ηηο βαοΐιο ΙοηΙΙαίο Ιίίίναδ δβρίβιη, 8θΙάθ8 

ηονβηι, ρν08808 νΐίΠ, (^ηοΒ άβχιαχήοδ άβϋβαβ ρνβββχιίανβ 8βν Εβοηανάο 
2δ ΤνβηΐΒαηο ρχ'βάίχΙο. Εί δονΐΰαδ ηοΜδ οχηιχία φχβ (βοβνΐΒ βί ΗαΙ^ηβνίδ ρχΌ 

ηοδίνα ίχι/'ονχηαίιοχ'ΐβ ρ}βν ίχιαβ Ηίίβναε ερβοΐαίβδ. 
ΒαΙηχη %η ηοδίνο άηοαίι ραΙαίίο άίβ ηΙΗτηο Μα·η Χ//» ΙηάίοΗοηβ. 

Σημειώσεις 

ΕΙς τό έγγραφον τούτο, άπευ&·υνόμενον προς τον Λεονάρδον Ντελλαπόρταν καΐ 
αποτελούν άμεσον συνέχειαν τοί3 προηγουμένου, πρός δ συμπίπτει καΐ κατά την ημε¬ 

ρομηνίαν, περιέχονται μόνον αΐ εΙς τάς πρακτικός λεπτομέρειας τοϋ ταξιδιού του 
άναγόμεναι όδηγίσι, ούχί δέ καί αΐ περί των διπ?νωματικών αύτοϋ ενεργειών. Λυτσι 
περιελήφδησαν είς μόνον τό ύπ’ άρι5, 2 έγγραφον πρός τον Ττονίδ&η, διά τούς 
ανωτέρω ( σ. 357 ) έκτεΟέντας λόγους ασφαλείας, τό οποίον, άλλως τε, περιέχει και 
πάσας σχεδόν τάς τοϋ προκειμένου εγγράφου. Έκ τής έν στ. 23 - 25 μνείας δτι είς τον 
Ντελλαπόρταν παρεδόθ·η εσφραγισμένον βαλάντιον ίνα τό κομίση εις τον ΤτονίδΑΠ 
(τοϋτο μνημονεύεται καί έν τφ ύπ’ άριΟ·. 2 εγγράφω, στ. 192 · 194 ) καθ'ίστατσι προ¬ 

φανές δτι δ Ντελλαπόρτας κατά την άπόλυσιν τοΟ εγγράφου εδρίσκετο έν Βενετία. 

*Εντδΰ5εν ·θ·* άνεχώρει πρός συνάντησιν τοϋ Ττενΐδαη, επιβιβαζόμενος είς την γαλέ- 

ραν τοϋ ναυάρχου τής Άδριατικής, οστις πράγματι, ώς εϊδομεν ανωτέρω (έγγρ. άρι5. 
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2, σημ. εις στ. 7), είχε διαταχθ·ή ακριβώς τήν προτεραίαν τής άπολύσεοος τοΰ 
παρόντος έγγραφου (30 Μαίου 1389) νά π?.εύστ| είς τον κόλπον τοΰ Ναυπλίου προς 
ένίσχυσιν τής έκεΐ νσυλοχούσης υπό τόνΤι·βνΪ5πη ναυτικής μοίρας. 

4. ναάα8 αιηι ρναβββηΗ ραΙβα ηοΗϋ νινί $6}' ΝίβοΙαΐ ββηο, βαρίίαηβί ηοβίίή 

αιΐβ. ΌΝΐοοΙό Ζ&ηο (γ 1402 ), ναύαρχος τότε τής Άδριατικής, είναι πρόσω- 

πον αρκούντως γνωστόν είς τήν πολεμικήν καΐ ναυτικήν ιστορίαν τής Βενετίας. *Ονο- 

μαστή τυγχάνει ίδια ή άφήγησις των μετά τοΰ αδελφού του Αντωνίου τολμηρών 
θ·αλασσοπορΐ(ΰν και έξερευνήαεοόν του είς τάς βορείους ■9'αλάσσας, τής οποίας ή αύθεν- 

τικότης εΤχε τεθή προς στιγμήν έν άμφιβόλφ. Βλ. προχείρως τό περί αύτοϋ έν 
«Εηοίοίορεάίμ ΙΙαΗεηπ», τόμ. 35 (1937 ), α. 921 άρθρον τοΰ Ε(οΙ>θΓί;ο] 

Α[1:η&ζϊ?ι], ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία (τήν εκεί σημειουμένην μελέ¬ 

την τοΰ Α. Β& Μ 05 Ιο, I ηενί^είοτΐ ΝίοοΙό ε ΑηΙοηΐο Ζεηο, εν < Μΐδοείίπηεβ, 

Ινίιζϊο», Ρϊτεπζε, 1935, ένθα παρέχεται άπηκριβωμένη βιογραφία του έκ των 
αρχειακών πηγών, δέν ήδυνήθην δυστυχώς νά χρησιμοποιήσω). 

21 - 22. άβίβαί ροηβνβ 16 ίη ΙβίΊ'αηι ΐη ΜοίΗοηο νβΐ ιη αΐίο Ιοοο... ρνο ηια^οΗ 
οοηιηιοάο <μο. Ό Ττενίεμη δνετάχθη όπως κατά τήν εκ Τυνησίας έπάνοδονάποβιβάση 
τον Ντελλαπόρταν είς Μεθώνην ή άλλον τόπον τής άρεσκείας τούτου ( βλ. και έγγρ. 
άριθ. 2, στ. 187 - 189), προφανώς ΐνα ό Κρής πρεσβευτής δυ\'ηθή εύχερέστερον νά 
μετσβή εκείθεν είς Χάνδακα, ένθα έμελλε ν’ άναλάβη τό διά τοΰ ύπ* άριθ. 1 έγγρα¬ 

φου άπονεμηθέν είς αύτόν όφφίκιον τοΰ δικηγόρου. 

25 -26. Εί βοΗδαβ ηοΙ)ί$ ο>ηηία ηυ,αβ βοβτί8...ρβτ ίηα$ ι^^^6^α8 8ρ6θΐαΐ6$. 'Ο 
Ντελλαπόρτας συνεμορφώθη όντως, μετά τήν έκ Τυνησίας είς Κρήτην επάνοδόν του, 

πρό; τήν έντολήν ταύτην διά τής άποστολής είς Βενετίαν τής περί τών πεπραγμένων 
του έκθέσεως, ής γίνεται μνεία έν τφ επομένφ ύπ’ άριθ. 4 έγγράφφ ( βλ. στ. 19 - 20). 

Πότε ό Ντελλαπόρτας καί ό ΤΓβνΐδ&,η άνεχώρησαν Ικ Πελοπόννησου είς Τυνη¬ 

σίαν ; Ό Ντελλαπόρτας, άποπλεύσας Ικ Βενετίας μετά τήν 31 Μαίου 1389, Οά 
έφθασε βεβαίως έντός τοΰ Ιουνίου είς Ναύπλιον, όπου συνήντησε τον ΤΓβνίβμη. 

Φαίνεται όμως οτι δέν άνεχώρησαν αμέσως, άλλ’ έδέησε να παραμείνη δ Ντελλα¬ 

πόρτας έν τή πόλει ταύτη έπΙ μικρόν, μέχρις ότου ό Ττενίβ&η διευθέτηση πάσαν 
έκκρεμότητα καί έτοιμασθή. Διότι έ| έγγραφου τής Βενετικής Γερουσίας άπό 23 

Ιουλίου 1389 ( βλ. Ε.. Οβ.'δδΐ, Ινθ’ άνωτ., σ. 158 = Ροΐίίίοπ οά Εοοηοιηί& <31 

νεπεζίΕ, σ. 259. — Ο, Α. Ζ 3. ΐ£ ^ ί 1ι ί η οδ, ένθ’ άνωτ., σ. 134-135 ) προς τόν 
ΤΓβνϊδ3η καί ΜμΗρΐοΓο μανθάνομεν δτιούτοι κατέλαβαν μόλις τό εις τόν Δεσπότην 
τοΰ Μυστρά άνήκον φρούριον τοΰ Βσσιλοποτάμου, Όπωσδήηοτε λοιπόν δ Ντελλα¬ 

πόρτας μετά τοΰ ΤΓβνΪ33ΐι δέν άνεχώρησαν Ινωρίχερον τοΰ τέλ^ους Ιουλίου 1389. 

Είναι έξ άλλου πιθανώτατον οτι εις τήν κατά τούς μήνας τούτους Ιούνιον · Ιούλιον 
1389 διαμονήν του Ντελλαπόρτα έν Ναυ.τλίφ, έν αναμονή τής μετά τοΰ ΤΓ€νί$3η 
είς Τυνησίαν άναχωρήσεώς του, άναφέροντσι τά ύπ’ αυτού γραφόμενα έν τή άνεκ- 

δότφ αυτοβιογραφία του ( « Διάλογος Ξένου καΐ Αλήθειας », στ. 1246 - 1251), δτι άπε- 

στάλη υπό τής Βενετίας : 

είς τόν Δεστιότην δεύτερον και αν^έντην τον Μορέως, 

λέγω σιγ είς τον κύρ Θεόδωρο7’, μέγαν Παλαίολόγον, 

τον έκ γονέων τών λαμπρών ανγονατων βασιλ.έων 

τής Κωναταντΐνον ΙΙόλεως μειά τών περιχώρων 

1250 απάνω εις τά ψηλά βουνά τον ’Άργον εδέκτηκέν με 

μετά τιμής, ώς έποεπεν, και τό εϊχα επλέρωοά το. 

1248 ΐκ γονέων τών ποδ : ίν γνίσιν εοά. || βασιλέοη· πθ5 : -λίαν €θ<ϊ. 
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Πράγματι, γνωρίζομεν δτι αΐ μετά τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου διαπραγματεύσεις 
τών απεσταλμένων τής Βενετίας ΜαΙίρΐεΓΟ καί ΤΓενίδδΠ συνεχίζοντο πάντοτε καί μά¬ 

λιστα δτι ή Βενετική Γερουσία, δι’ εντολής της άπό 22 Ιουνίου 1389 (δβπδίο Μίδΐΐ, 
Ε.05- 41, φ. 16ν ), διέτασσε τόν ΜαΗρΐετο καί τόν ναύαρχον τής ’,Αδριατικής νά προ- 

βοΟν είς νέα προσωπικά διαβήματα πρός τόν Θεόδωρον καί τόν πενθερόν του Νοτΐο 
ΑοοίαΐαοΗ πρός παράδοσιν τοΰ “Αργους ( Ε. Ο ε 5 8 ί, ένθ’ άνωτ., σ. 157 = Ρο1ί1;ΐο& εό 
Εοοηοιηία κλπ., σ. 258-259). Φαίνεται λοιπόν οτι καί δ τότε μόλις άφικόμενος έκεΐ 
Ντελλαπόρτας μετέσχεν ώς μέλος μιας τών βενετικών τούτων πρεσβειών καί Ιγένετο δε¬ 

κτός υπό τοΰ Δεσπότου τοΰ Μορέοις, εγκατεστημένου τότε έντός τοΰ βυζαντινού φρου¬ 

ρίου τοΰ έπιστέφοντος τήν άκρόπολιν τοΰ ’Άργους Λάρισσαν, ήτις, δεσπόζουσα τής 
άργολικής πεδιάδας, ένεποίησεν είς τόν Ντελλαπόρταν έντύπωσιν «ψηλών βουνών». 

“Ισως δέ καί ενεκα τών άκάρπων πάντως διαπραγματεύσεων τούτων (αϊτινες ήνάγκα- 

σαν τόν Μ^ΗρίβΓΟ νά παραιτηθή ) κσθυστέρησεν ό απόπλους τοΰ ΤΓονΐδ&η καί τοΰ 
Ντελλαπόρτα, Όη πάντως ή είς Τυνησίαν αποστολή αυτών είχεν ήδη άχθη είς πέρας 

τόν Δεκέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους 1389, μανθάνομεν έκ τοΰ έπομένου εγγράφου. 

Ίκανάς περί τής διπ?.ωμστικής του ταύτης άποστολής λεπτομερείας παρέσχεν 

ήμϊν αύτός οδτος δ Ντελλαπόρτας έν τή αύτοβιογραφίςι του, έξ ής παραλαμβάνομεν 
(ένθ’ άνωτ., στ. 1252- 1277) τά άκόλουθα : 

Τρίτον είς τον Σαραπψόν οονλτάνον Βαρβαρίας 

και ρ7}γαν είς τήν Τννιστον καί ανβέντην Αραβίας 

με άρματωμέΐ'ον κάτεργον ατήν Τύνιοτον έπήγα 

1255 ώς διά μεγάλες και πολλές ύπόϋεαεις τές είχεν, 

κερά μον, τό Κονμούη μας μετ' αύτον τόν σονλ.τάνον. 

Είχα μεγάλήν δ^οναίαν έγώ άπε τό Κονμούνιν 

νά στερεώνω, ώς μοϋ φανήν, αγάπην τε καί μάχην, 

Ευγενικά γ^αρίσματα λαμπρά καί τιμημένα 

1260 Εδωκα τόν Σαρακηνόν, ίδέχτην τα εύχαρίατως. 

‘Ετίμησεν, έδέχϋηκεν μετά τιμής καί δάξης, 

ώριοεν τούς άνϋρώπονς τον, έδώκαν μον κατούνα'ν 

δξομπλ.ισμένην έκ πασών πραγμάτων αναγκαίων 

είς τήν εμήν άνάπανσιν μέ τά παιδάπονλά μον, 

1265 (Μέ) ταΰτα, (ίπεΙν) μέ τρίμερον εκάτζαμε άλλήλως, 

«Γποαεν, ένεφέραμεν ίμπρός είς τόν σονλ.τάνον 

κεφάλαια καί ζητήματα άρίφνητα, σέ λέγω. 

Δέν ύέλ,ω νά πολυλογώ, διά νά ίλΰωμεν είς άλλον : 

νά Ιδώ τής τύχης πράσωπον, νά εβγώ έκ τήν δυστυχίαν, 

1270 έκ τόν σονλ.τάνον έλαβα μετά περιχαρίας 

δ,τι καί ον τόν εζήτησα, ένα νά μή μέ λειψή, 

"Εκ τές φλ.ακές τές ισχυρές καί άπέ τά τραβεραάρια 

έξέβαλ.α έβδομήκοντα άνάρώπονς Βενετικούς" 

μέσον δέ τούτων, Δέσποινα, ήσαν πραγματεντάδες, 

1275 καραβοκύροι έντιμοι, πλ.ονσοι μά τήν άλ.ή&ειαν. 

Χαρίσματα μον εχάρισεν διά τό λαμπρόν Κουμοννιν 
έντιμα, μάθε, καί λαμπρά, ξένα μά τήν άλ.ήδειαν, 

18δ? σαρ£κί·>·ο»' 00(1. || 1253 τ<7)' 00(1. ]] 1854 ϊ’ονίίττον οοΰ. |ί 1257 ιΐ/α ηοκ : 

ΐίγημεν οοά. || 1258 τΐ 1105 : ΰί οοΰ. 1| 1862 ό.ι·ϋ·ρώπονς ηο5 : ιέ τραπάιον; οοά. ]ί 

ίδώκαι· 1305 ; -χσ οο<3.1| 1865 ... ^έ.-ϊίίΐ') &(1(3. ωεΐτί §:γ&Ιϊ& ]! 1269 έκ 

ηο5 : £·«« 00(3. ϋ 1872 φ?,ακες πθ8 : φνλ.ακές οοά. {| 3276 ιόν οοά. 
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Ως παρατηρεί τις, τά ανωτέρω χιπό τοϋ Ντελλαπόρτα γραφόμενα ττερί της με- 

ταβάσεώς του εις «Τυνιστον», προς «τον Σαρακηνόν σουλτάναν Βορβαρίας» και 
«μέ αρματωμένον κάτεργον » (στ. 1252-1^54), εξουσιοδοτημένου πλήρως άπό τό 
« Κουμουνιν » (Οοηταιυηβ ) τής Βενετίας νά διαπραγματευθή περί ειρήνης ή πολέ¬ 

μου (στ. 1257 -1258 ), ως καΐ περί τής προσφοράς πολυτίμων δώρων υπό τής Βενε¬ 

τίας είς τον σουλτάνον καΐ ιάνάπαλιν (στ. 1259-1260, 1276-1277 ), συμφιονοϋν 
π?νηρέστατα προς τάς ειδήσεις τάς παρεχομένας υπό των ενταύθα Ικδιδομένων επισή¬ 

μων βενετικών έγγράφιον. Διά τούτο δικαιούμεθα νά δώσωμεν απόλυτον πίστιν καί 
είς τάς λοιπάς υπό μόνου τού Ντελλαπόρτα παρεχομενας ανωτέρω ειδήσεις, καθ* ας 
ετυχεν ούτος περιποιήσεων καί τιμών εκ μέρους του σουλτάνου (στ. 1261-1264), 

μεθ’ ού έσχε συνομιλίας έπι τριήμερον (στ. 1265- 1268), άποληξάσας εις πλήρη 
συμφωνίαν, επέτυχε δέ νά έλευθερώση έκ των φυλακών καί των δεσμών (άλλ’ ούχί, 
φαίνεται, και νά επαναφέρη είς Βενετίαν ) έβδομήκοντα Βενΐτούς υπηκόους, εμπό¬ 

ρους και πλοιοκτήτας. (Τήν συνέχειαν καί τό τέλος τής άφ^ιγήσεως τοϋ Ντελλαπόρτα 
βλ. κατωτέρω, άριθ. 4, οημ. είς στ. 21-22, έν σ. 367). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 

ΣΤΑΛΗΣΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟΝ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΟΥ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ 

9 Δεκεμβρίου 1389 

( ΑύτόθΊ, {. 4δΓ ) 

Πε^ίλη'ψι,ς, ’Έργον θεάςεστον, φιλάνθρωπον, άλλα και πολιτικώς και 

κοινωνικώς ώφέλιμον είναι ή μέριμνα πρός άπολΰτρωσιν Βενετων ύπηκόων 

αΙχμαλωτων έν Βερβερίςι, οϊτινες κρατούνται σιδηροδέσμιοι έν φυλακαϊς καΐ 

αποθνήσκοτιν καθ’ήμέραν ώ; κΰνες. Έκ των επιστολών τδσον του Λεο νάρ¬ 

δου Ντελλαπόρτα, προσφάτως έπανακάμι|?αντος εκ Τυνησίας, δπου είχε 

σταλή ώς πρεσβευτής τής Βενετίας προς τον σουλτάνον, δσον και αδτοΰ του 

σουλτάνου πρός τήν Βενετίαν, προκύπτει δτι δ τελευταίος οΰτος θά ήτο δια¬ 

τεθειμένος νά συνάφη σύμφωνον είρήνης, κατά τον τύπον προγενεστέρων 

συμφώνων μεταξύ Βενετίας καΐ προκατόχων του, καΐ ν’ άποδώση, άμα τη 

επικυρώσει του συμφώνου τοΰτου, τους αιχμαλώτους, έξαγοράζών αΰτους 

δι’ ιδίων χρημάτων. Επειδή τοΰτο κρίνεται Ιπωφελές και χάριν τής άπελευ- 

θερωσεως των αιχμαλώτων και χάριν τής άσφα?,είας των κατά τήν Σικελίαν 

και τας Μαγιόρκας νήσους πλοίων καΐ εμπόρων, και επειδή δεν επιτρέπεται 

χρονοτριβή, άποφασίζεται δπως εκλεγή τις έν τφ Συμβουλίω τοΰτφ ώς πρε¬ 

σβευτής άμα και πρόξενος πρός τον βασιλέα τής Τυνησίας διά δυο ψηφοςχ)- 

ριών. *0 έκλεγησόμενος θά ληφθή έκ παντός τόπου καί αξιώματος καί θά εχη 

έτήσιον μισθόν 550 χρυσά δουκάτα, έξ ών θά συντηρή ένα ιερέα καί νοτά¬ 

ριον και τρεις ύπηρέτας. Θ’άποσταλή ώς πρεσβευτής καί μετά τήν έπικύρω- 

σιν του συμφώνου θά παραμείνη έκεϊ ώς πρόξενος τής Βενετίας έπΙ δυο έτη 

'Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελί,,απόρτας είς Τυνησίαν 365 

καί επί π?ιεον μέχρι τής άφίξεως του διαδόχου του. Θά λάβη προκαταβολήν ενός 

έτους μισθόν. Δηλουται δτι, αν δ πρεσβευτής οΰτος δεν έπιτΰχη τήν σΰναψιν 

του συμφώνου, τότε θά λάβη έκτάκτως 100 χρυσά δουκάτα διά τάς δαπάνας του 

καί θά επανακάμφη δι’ οΰ τρόπου θά δρίση τό Συμβοΰλιον. 'Η μισθοδοσία 

θ’ άρχίση άπό τής ημέρας τής άναχωρήσεώς του. Προ τής άναχωρήσεώς του 

θά ληφθή πρόνοια, δπως λάβη οδηγίας καθ’ δν τρόπον θά φανή καλύτερον. 

(Ή άπόφασις έλήφθη διά ψήφων 69 υπέρ, ούδεμιάς κατά και δλευκών). 

ΜοΟΟΟοΙ,ΧΧΧνΙΐυ° ηιβη8β Οβΰβηι,Ηί 
άίβ νπυ° Ιηάίβίίοηβ ΧίΙΙα . 

Ρ?’θ οα'ρΙΐιιίΒ ίη 
ΒανΙ) ατία 

5 Ββν ΑιιριίβΙίηο Οιιίτίηο 
86ν ΙοΗαηη^β ΘαϋηβΙ 
8βν ΙοΗαηηβε 7$ονρίο βί 
8βν ΒΙαηοηΒ άβ Βίρρα 

Βαρίβηίββ ΟνάίηχίΜ 
10 Οίΐηι 8ΪΙ ορχίδ -ίηαχίιηβ ρίβΙαίΐΒ βΐ ηιίδβηΰονάίβ βΐ δβοιιηάιιηι ϋβηηι, 

Ηοηοναη εί (αιηαηι ηθ8ΐη άοηήηί^, ίοΗθ 8βη8ίΙ>ιΐ8 ρνοηίάβνβ αά νβου,ρβ- 

ναΐχοηοη βΐ τβάβηΐίοηβηι ίΙΙονηιη ηοδίνονιχηι νβηβίονηηι βί βάβΙΙίιιτη ίη 
Ιαηία οαρίίηίίαίβ άβίβηίοηιηι ίη ραΗίΙ)ΐΐ8 Βαν})αηβ αο οανοβναίοηίΊη 
ΰΐιηι ρτοΒίββίηιίδ βιΉδ, ςηί ^ηοίίάίβ ηΐοΗηηίην ηί οαηεδ, Βϋ βίίαιη 

15 ΒΗτηηΐΊΐΐη ρΙαββΓβ αΙΗβΒίοηί βί αοτβΒοίιηβηίηηχ β^ηβ ηοΒίτί άοιηίηί^ 

ίβηβτβ. οηιηβιη 'ίηοάηιη ροεείΗΙβπι άβ ίταΗβηάο β08 άβ ίαηία ίβηβΙτοδίίαίβ 
βί ιηίββΗα, ρηο })οηο βίίαιη βχβηιρίο αΐίονηιη ηΟΒίνονηηι βίαίιιγη βί 
βάβΙΙίηηι, ηαπι Ιβηβηάο ίύη'>η ηιοάχιηι ββί ηιαρηιιιη αβτβδίγηβηίηγη 
ηοΒίη 8ίαίΐλ8. ΕΙ ηί ΗαίηιίΜΐΐΒ ίαηχ ρβν Ιϋίβναβ ργοηίάί νίτ] Εβοηανάί 

20 άβ Ια Ροτία, ηηρβηηιβ νβάβηηϋΒ ίη ηΟΒίτχαη αηιΙαχίαΙοτβχη α άοχηίηο 
Ββ^β ΤηηΐΒί], ηηαχη ρβν ΙίΙίβναΒ ρνββίί άοχηίχιί Ββρίδ ηιί88α8 ηοδίνο 
άοηχίηίο, οΙαχ'β βονηρνβΊχάίίητ ίρ8ηηχ άοχηίηχιπι Ββρβηχ (ονβ οοηίβηίίδ-· 

Βίχχιιιηι Ηα})βνβ ϋοχχαχη ραββτη χχοΗβαιηχ, ίιιχία Ίηοάαχη ΰοηίβηίηηχ ίη 
ηηοάαηχ χηδίνιιηχβηίο ραοίονίίπχ αΐίαε ίηίΐονηηχ ίηΐβν άοηχίχιαίίοηβηχ 

25 χιοΒίναιη βί 8ηο8 ρνβάβοβ88θνβ8, ^11x1)1X8 ραοίί8 βνιηαϋΒ ΐρεβ β8ί οοηίβηίΐΒ- 

8X11X113 νβΒΐίΙχχβνβ Ι'ώβτβ 0Ίηηβ8 οαρϋιχοΒ ηθ8ίνθ8 βχί8ίβηίβ8 ίη ίΙΙΪΒ ραΗί- 
1)1X8, νβοηρβναηάο β08 αιηι δχχα ρνορνία ρββηηία, εαΐηο αίβιιοε ραηρβ- 

νίηχΟΒ βηιρίοδ ρβν 8ΐΐ08 8ηΙ)άίίθ8, ηυ,οβ βϋβί ηοΗβ Ι'ώβνβ νβΒίϋηί ρνο ίΙΙο 
ρνββίο ςιχο βιηβηιηί β08, Ιίοβί ίβηβαηχιχΒ (αιηβη α οβτίο ^ηοά οηχηββ ηθ8ίνθ8 

30 οαρίίΐίθ8 Ιίϋβνβ νβΙαχαΜί, βί ραβία ίη ίρ80 ίηΒίηιιηβηίο βοηίβηία βχαηχί- 

ηαία ρβν ηο8 ηίάβαηΙην ηοΜΒ ναίίοηαϋίΐία βί ίιχ8ία βί (αβίαί βίίαιη ρνο 
Ηοιχονβ ηθ8ίνο οιχηι οηχηίϋηε ηίαβνβ αιηίοαΜΙίΙβν βί (ναίβνηβ βί ηχαχνιηβ 

Οαρία 

^ -0 
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οηιη ρν&(αΙο άοηήηο Ββρβ, οοηΒΐάβναΙο ϋοηο ^ιιοά εβ^ηΐίιιν ίανη ρνο 
τβίαχαϋοηβ βί νβάβιη^^ίιοηβ ρνβ[αίοηιπι ηθ8ίτονΜ'ηι ^ηίδβΗηιβ οανββτα” 

35 Ιοηιιη (ΐιιαηι βΐΐαηι ρνο ΒβοηνϋαΙβ ηοδέί’οηλίϊΐ ηανι^ίοπίπι βΐ ηιβΓβαίο- 

ηΐΊη οοηΐίβνβαηϋηηι ίη ρα7ΒΙαΐ8 8ίοΐΙίβ βί Μαΐοτιβανηνη·. Οΐίίδΐίβ οιηηί- 

δΐί8 οοιίδίάβναϋδ, ηοη [αβίί ρνο ηοδΪ8 ρβνάβνβ Ιβνηρ-ιΐΒ 8ΐιρβν ϊβΟβ (αβίΐΒ, 
ναάίί ραν8 ίη ηοηιίηβ ΥΙιβεκ, ΟΗνί^ίί ςηοά ίη Ηοβ βοιίΒΪΙίο βΐίίραίιιτ 
υηη8 αιηδαχΐαίον βί οοη8ηΙ αά 8βνβηί88ίηνιαη άοηιίηηηι Ηβρβνη Τηηί- 

40 8ί] ρβΓ άηα8 ιηαηπδ βίββϋοηηιη βί ρβΐ' 8βηιρίίηΐιιηι ΐηΐβν άονηίην,νη·, 

οοη8ίΙίαΗθ8, οαρίία βί 8αρίβηΙβ8 νίνΐυ,ε^ΐίβ ηιαηιΐδ, ^ηί ρΟΒείί αββΐρί άβ 
οηιηί Ιοβο βί ο/'βίίο βί τβ8ροηά6αί ίηβ'α ςηίηΙαΊη άίβηι ροεί^ηαιη ^ηβτϋ 
βΙΙββΙιΐΒ βί Ιιαδβαί άβ 8αΙατίο α ηοδίΐ'ο Οοηιιηιιηί ίη αηηο βί ναίίο^ιβ αηηί 
άαοαίοΒ Βο· αηνί, Καδβηάο βί ίβηβηάο άβ 8ηί8 εαΐανίο βί βχρβηείβ νηηνη 

45 ρνβΒδϋβνηιη 7ΐοΙα7'ίηηι βί ίνβε (αιηηΐοζ, βί βχρβάίίηβ άβ αιηδαχίαία ^ν,β 
8ίΰί βο^ηηιϋίβίην ρβν ηο8 βί βνηιαίίδ ραβίίβ, άβδβαί νβνηαηβνβ οοηβηΐ 
ηοδίβν άβίηάβ ρβν άηθ8 αηηοδ βί ρνο ίαηίο ρΐηνί, ^ηαηΐο 8ΐΐ€θβ88θν βηιιβ 
ίΙΙιιο ηβηίνβ άί8ίηΙΙβ7'ίΙ, βί ρο88ίί(αββνβ άβ ιηβνοαίιοηίδν,Β] βΙΗαδβαί βίαΐίπι 
Μο ίη ΥβηβΰίίΒ, ηί ρθ88ίί 8β [ηΐοίνβ άβ νβδιι$ $ίδί ηβββββαΗμ, δαίανίηνη 

50 νηίηβ αηη] βί νβδίάαηηι άβ ηχβάίο ίη ηχβάίηηι αηηηηι, άββίαχ^αηάο 
(^ηοά, 8ί οαδΗΒ αοβίάβνβί, (^ηοά άίσίιΐδ χζοείβν αηιδαχίαίον βί βοηβηΐ ηοη 
ρο88βί οδίίχιβνβ άίΰίηηι αοοηβίιιχη βί ίηίβηοίοηβνη ηοβίναιη βηιη ρνβ(αΙο 
άοιηίηο Ββ0β, ((ηοά ίηηο Κάδβνβ άβδβαί ρνο βηα γη'οηίβίοηβ ηΐίνα ναίαιη 
φχβ βίΐηι ίαηρβνβί άβ 8ΐίθ ηαΐανίο άηοαίοδ ββηίηηι αηνβ βί Ηοβ ρνο 

55 βχρβηείβ <ιηα8 βββνίί, ηί ίηΒίαηι. Εί ίβηβαΙην νβββάβνβ ρβν ίΙΙηιη ιηοάηιη 
βί νίαπι βί ^ηαηάο ίβννηίηαδίίην ρβν ΟοΙΙβρίηιη βί ίηβίρίαί Ιίηνανβ 
8αΙανίηηι άίβ ςηα νβββάβί άβΗίηβ. 

νβηΐΜ αηίβ νβββ88ηηι βιιηηι ρνοχιίάβδίίην ρβν ίείηά βοηβίΐίηηι άβ 
βΟΜΜίδδίοηβ 8ΐία, ρνοηί ηίίΗιΐδ βί νηβΐίηβ αρρανβΗΐ. 

60 άβ ρανίβ 69 ΕΙΙββίηβ αηιδαχίαίον αά Ηβρβχη Τηηίββ 
άβ ηοη 0 1^8βν Ρβναϋηβ Μανίρβίνο νβ([ηΙανίί% 

ηοη δίηββι^β 3 ^8βν ΒανίΗοΙοχηβηβ ΜανββΙΙο νββηίανίΐ^ 
8βν 
8βν 

61 -62 8βν...ν6/(ιιΙανίί διαγεγραμμένα διά γραμμής. 

Σημειώσεις 

Τοΰ έγγραφου τούτου φέρεται παρά Η. ΝοίΓεΙ. ένβ·’ άνωτ., σ, 29. ή έξης 
βραχύτατη περίληψις : « Επνοί ά’ηη &ιη1ο&883ά6ΐΐΓ & Τυηίδ, ροϋΓ ταοΕβΙετ Ιεβ 
οαρΙίίδ <5πί τ 3θπί Ιταΐΐέδ *οοπιιπε άεδ οΐιίεηβ’». 

19-21. -ρεν ΙίΙΙβναδ ρνουίάΐ νίΗ Εβοηανάί Όε Ια ΡονΙα, ηαρενήιηβ νβάεαηϋΒ 

ϊη ηοΒίηιηι αιηΙιαχίαΙοΐ'β'ίη α άοηιίηο νβ^β Τηηΐύί. Κατά ταϋτα, τή 9 Δεκεμβρίου 
1389 ό Ντελλαπόρτας είχεν ήδη φέρει εις πέρας την εις Τυνησίαν άποστο?^ήν του και 
έπανέλθ-ει, εις την πατρίδα του βεβαίως, τον Χάνδακα τής Κρήτης, όπόθεν άπηύ- 

θυνε πρός τήν Βενετικήν Πολιτείαν τήν έντσΰ0·α μνημονευομένην επιστολήν, περιλαμ- 

βάνουσαν τήν έκΟεσιν τών πεπραγμένιυν του, καθ'’ήν είχεν ύποχρέωσιν έκ τοΰ προη¬ 

γουμένου ύπ’ άριθ·. 3 (στ. 2δ - 26) εγγράφου. Ή επιστολή αΰτη δεν διεσώΟη. 

21 - 22. ρβν ααβνα$ ρναβ(αΙΐ άοηύηί νερΐ$ 7ηΐ88α8 ηοείνο άοηιίηίο. Ούδ’ η επιστολή 
αυτή τού σουλτάνου τής Τυνησίας πρός τήν Βενετίαν διεσώΟ^η μέχρις ημό)ν. Ευτυχώς 
όμως δνεσίόθ·η ή περί αυτής ομιλούσα συνέχεια καί κατακλεις (στ. 1278 - 1297 ) τής 
περί τής είς Τυνησίαν αποστολής του άφηγήσεως τοΰ Ντελλαπόρτα, ής τό πρΰίτον 
μέρος παρετέθη Ιν τελεί τών σημειώσεων τοΰ προηγουμένου υπ’ άριΟ·. 3 εγγράφου 
(σ. 363 ) έκ τής ανεκδότου αυτοβιογραφίας του. Ή συνέχεια αυτή έχει ώς έ|ής: 

Κοντόν έανμβιβάστημαν, έπλήρωσα το πρεηον. 

Γράφει 6 οονλτάνος γράμματα, τής Βενετίας τά οτέ?.?.ει. 

Έπαίρνω εγώ τά γράμματα, άποχ,αιρέτησά τον 

με δονλΐΗον προσκύνημα, ώς ήμονν ώριαμένος. 

Τότε 6 σουλτάνος ήπΧωσε, κρατεί με έκ το χέριν, 
δρίζει με: « Χαιρέτησε Τούζην τον άδελφόν μον, 

δμοίοις και τους άρχοντας ώς φίλους έδικούς μας 

Πάλι δ οονλτάνος ώρισεν: χΑινάρδο, άποκριοιάρην 

τον μιοερ Τοννζον γράφομεν μετά καί τής βουλής τον 

νά σέ άπεοτείλη κούοουλον, δμοίως άποκριοιάρην 

πάλιν ένταν^α πρός ήμάς' ποΐσε το, ένέργησε το >. 

Έγώ πάλιν, ώς 'όπρεπεν 'ς τοιοΰτον μέγαν ρήγαν, 

όπηλογονμαι δονλικώς, τάχατε ώς παιδενμενος ; 

« Σουλτάνε μον, τό ορέγεσαι, α -Βέλη 6 Θεός, ι>ά γένη!» 

Μιααενγω έκ τό παλάτι τον μνριευχαριστημένος· 

αμέτρητοι ΣαρακηνοΙ καί άρχοντες μεγι[στάνες] 

ήλύαν, έαυντροφιάααν μ[ε], έποχαιρέτηαάν με, 

ομοίως έηοχαιρέιηαα, ώς έπρεπεν, έκείνονς. 

Καί, ώς ήΰελετ' δ πον έπλασεν τον ήλιον καί σελήνην, 

δαραπεμένος, Δέσποινα, έξέβην άπ' έκεΐύεν. 

1278 εβυιιβιβάοτημαν η05 ί ·σον ΟοΛ. [1 1281 οαρημένος 00&. |! 1288 χαΐξΐτιπι- 

ηθ8 : -ο«9· οοά. |] 1285 πά7.ιν οοά. 1! 1287 απεατείλΐ] ηθ5 : -Ιο οοά. |[ 1290 άπη· 

)Λγονμα.ι. ηοδ ! -με^· οοά. !Ι 1291 τά 00(1. |1 1293 οαρικηη) 00(1. ]1 1294 μ[ε] ηθ5 : 

μ{.]ν 00(1. ίΙ 1295 ίπογαιοίτηοα ηοϋ : -πην οο<3. Ι| 1296 ηοβ ! ήΐϋεν οοίΐ. 

Ή άφήγησις τοΰ Ντελλαπόρτα συμφωνεί κσΐ πάλιν πρός τά έν τφ παρόντι έπι- 

σήμφ έγγράφιρ διαλαμβανόμενα. Τό κύριον περιεχόμενον τών πρός τήν Βενετίαν 
γοαμμστων τοΰ σουλτάνου ήτο πράγματι ή πρότσσις δπιυς αΰτη όποστείλη είς Τυνη¬ 

σίαν, πρός υπογραφήν τής συνθήκης καΙ είτα μόνιμον παραμονήν του αυτόθι, πρε¬ 

σβευτήν άμα και πρόξενον : πρός τον < κοναονλον, δμοίως άποκριοιάρην » τοΰ Ντελλα¬ 

πόρτα (στ. 1287) είναι απολύτως αντίστοιχος ό « &Γηϊ)3ΧΪ3ΐ:0Γ εΐ οοπδαί», τοΰ 
όποιου ή αποστολή, ή έν συνεχείΐϊ παραμονή έν Τυνηοΐί}!, και ή διαδικασία τής εκλο¬ 

γής άποφασίζονται διά τοΰ παρόντος εγγράφου ( βλ. στ. 38 κ.έξ. ). Ούδείς λοιπόν 
λόγος συντρέχει νά δυσπιστήσωμεν και πρός τον ισχυρισμόν τοΰ Ντελλαπόρτα, καθ’ δν 
δ σουλτάνος Ιξέφρασε τήν επιθυμίαν δπως ώς τοιοΰτος πρεσβευτής άμα κα'ι πρόξενος 
άποσταλή έκ νέου υπό τής Βενετίας αυτός ουτος ό Ντελλαπόρτας. Ακριβώς δ’ Ιπει- 

1280 
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1290 
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δή παρά ταΰτα άπεστάλη έτερος άντ’ αύτοΰ (πιθανώς άπεποιήθη 6 ίδιος, προτιμή* 

σας τό έν Κρήτη όφφίχιόν του), διετύπωσεν οΰτος είς τό ποίημά του χήν προς τον 
σουλτάνον άπόκρισίν του ώς απλήν δυνητικήν ευχήν ( στ. 1291 ; « 2^ουΑιάνε μου, το 
ορεγεααι, α &&).}} 6 Θεός, να γέντ) ! % ), ήτις έκ τής περαιτέρω σιωπής του αφήνει νά 
νοηθή δτι δεν έπραγματοποιήθη. 

44 - 45. ίίηιοη· ρνβΒύϋβηιηι ηοίαήαηι. Τοιοϋτον ιερέα και νοτάριον ήγαγεν 
όντως μεθ’ έαυτοϋ ό εις Τυνησίαν μεταβάς πρεσβευτής Ιάκωβος ν&1&Γ655ο, διότι 

έν τελεί τής -υπογραφείσης συνθήκης τής 4 Ιουλίου 1391 φέρεται ( ϋΐρ1οη3&ί3ηιιιιι 
νεηεΐο- Ι.6ν3.η1;ΐηηηι, ρ&Γ3 ίΐ,σ. 237): Ερο ΡναηοΐΒοΐΒ ΡαηΙο βοβίβήβ 
ααηοΐί Οα^ύαηί, $ί ηοίαηκδ 7β>ιβίία?*Μ?7ΐ,, αιιάΐβηβ βΐ νΐάβη8 Λβο οίηηία ίη εαναοβηΐοα 
Ηη^ιια ρβν ΙνΜαΐηιαηΐίηι άοαηβ, ίηΙαψνβΙαίονβηι άΐοΗ τβ3Ϊ8, βί αδ βοάβηι Μοα^... 

Ί^οτβΙ ίη Ιαίίηα τβάιιοΐα, ίη ρί'ύββηίία ηοΜΗιινη νίνοηιιη ίβ8ΐίηιη $Ηρ}'α8α'ίρΙοηΐ'>η 
ίη ριώΐΐοωη ίοηηαην νβάβρί, ηίΗχΙ αάάβηΒ αβί ιηίηιιβη8 ριιοά ΒβηΙεηΙίαηι· ηχνίβί, 
αοηιρίβηί βΐ τοδοΐ’αιιί®. 

61 -62. 56}' Ρβϊ'αΙίηε ΜατίρβΙνο τβ^χιΙαυίΙ-$βΡ Βα)Ίΐ%οΙοηιβιι$ Μω'οβΙΙο Γβ/ι*- 

ίαυϋ.'Ο πρώτος τούτων είναι ό ήδη μνημονευτείς προνοητής Ναυ.τλίου καί Άργους 
ΡΐδΓΐιζζο Μ^Ηρίετο (βλ. σημ. είς εγγρ. ύπ* άριθ. 2, στ. 7. Ιν σ. 357), 

δστις εΤχεν ήδη παραιτηθή καί άνακληθή είς Βενετίαν κατ’ Αύγουστον 1389 ( Κ. 

Ο 6 8 8 ί, ένθ’ άνωτ., σ. 157 = Ρο1ί11θ3, εά Εοοποπιίει κλπ., σ. 259. — ϋ. Α. Ζ 3 Ιτ 5'· 

ΐΗϊηοδ, ενθ’ άνωτ., σ. 135). Φαίνεται δτι ή τοισύτη άρνησις τών διαδοχικώς 
έκλεγέντων δύο τούτων Βενετών έπεβράδυνε την πραγματοποίησιν της αποστολής, 

μέχρις οτου παρενεβλήθη έτερον έμπόδιον, ή κατά τό θέρος τοθ 1390 γαλλογενουα· 
τική κατά τής Τυνησίας Ιχστρστεία. Τοιουτοτρόπως μόλις κατά τον Ιούνιον τού 
1891 χατωρθώθη ν* άποστσλή 6 πρεσβευτής καΐ πρόξενος Ιάκωβος ν^ίΛτεδεο, δστις 
καί έφερεν είς αίσιον πέρας, καθ’ α εϊδομεν έν τή είσαγωγη (σ. 342· 344 ), τήν είς 
αύτόν άνατεθεΐσσν έντο?νήν διά τής υπογραφής τής συνθήκης, δι’ ήν τοσοΰτον είχε 
πρό αύτοΰ έργασθή ό Λεονάρδος Ντελλαπόρτας. 

Μ. I. ΜΛΝΟΥΣΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΚΟΑΟΥΘΙΑΝ 
ΕΙΣ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟΝ 

Τό χειρόγραφον. Χειρόγραφον περιέχον ανέκδοτόν τινα ακολουθίαν 

Μ. Ευγενικού, είναι τό ύπ’ αριθμόν 19 τής Βιβλιοθήκης του Μπενακείου 

Μουσείου ΑθηνώνΤούτο προέρχεται εκ τής βιβλιοθήκης ’Αλεξ. Καρά¬ 

θεο δω ρή, παλαιότερον δέ άνήκεν είς τόν Νικόλαον Καρατζάν, 

οστις και συνήνωσε τά διάφορα τετράδια, §κ τών οποίων άπαρτίζεται®. Είναι 

σπουδαιότατον, διότι, πλήν τών άφορώντων είς τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας 

κειμένων, περιλαμβάνει τό χρονικόν του Σφραντζή, άντιγραφέν τφ 1753 εν 

Κωνσταντινουπόλει εκ τίνος παλαιοτέρου χειρογράφου καΐ τό όποιον ό 

Ιωάννης Παπαδόπουλος είς τήν ΰπ’ αύτου γενομένην εκδοσιν του 

χρονικού, τό Ιλαβεν ΰπ’ δ'ψιν του ώς λίαν άξιόλογον^. Τό χειρόγραφον όνε* 

κοίνωσεν ό’Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεΰς, δστις διά μακρών περιέ- 

γραψε τά περιεχόμενά του ^ καΐ έξέδωκεν Ιξ αΰτών τινά σχετικά μέ τόν 

Μ. Ευγενικόν καί τήν άγιοποίησιν αΰτοΰ®. 

Είναι κώδιξ σύμμεικτος, άποτελεσθεις Ικ τής συσταχώσεως διαφόρων 

τετραδίων, χαρτφος, διαστάσεων 0,219X0,158 ^ 

Περιλαμβάνει 428 φύλλα ήριθμημένα διά νεωτέρας άριθμήσεως, δτερα 

δέ κενά άνευ άριθμήσεως, τρία είς τήν άρχήν καί τέσσαρα είς τό τέλος®. 

Έπί τής δπισθίας σταχώσεως είναι προσκεκολλημένα δυο φύλλα. Τινά έξ 

αΰτών είναι Ιφθαρμένα, Ιτερα δέ, ώς φαίνεται, έχουν άφαιρεθή ®. Υπάρχουν 

' ^ Δυστυχώς δεν εδημοσιεύθη άκόμη συγκεντρωτικός κατάλογος πάντων τών 
χειρογράφων τοϋ Μουσείου. 

, ^ Ε Φ.Σ.Π., έτος Η', Άθήναι 1904, σ. 5 κ.έ. 
I 3 φ_ 229β. 
ί *θ€θΓκϋΡ1ΐΓ&ηΐζ3 6, ΟθΓοηΐοοη, εάΐάίΐ ]. Β. Ραρδάοροιιΐοδ, 

1 νοΙ. I, Ι,ίρ5ί3θ, ΐη &εάίΙ)νΐδ Β. Ο. Τβυθπεη, 1935, σ. XIV. 

5 Ε.Φ.ΣΠ., έτος Η', Άθήναι 1904, σ. 7-23. 

6 Αυτόθι, σ. 22-23 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 54 -61, 63, 65, 66. 

^ Δίδονται σί διαστάσεις τής σταχώσεως. 

® "Ετερα κενά φύλλα; 5, 261σ-264β, 346σ-350α, 395, 404α-407β κ.λ.π. 

3 Τό τετράδων, τό περιέχον τήν διήγησιν τοΰ Δούκα Καταβολάνου περί 
της έν Φλωρεντία συνόδου ( φ. 26δα-345β), είναι κολοβόν. 

ΒΠΕΤΗΡίε ΕΤΛ1ΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετβδ ΚΖ' 
3 -1 -1958 
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πέντε διαφορετίϊΐαΐ νθ«φαι είς τό χειρόγοαφον, αναγόμεναι εϊς τον Ιβον και 
18ον αιώνα ^ 

Ή άπολουθία Μ. Εΰνενικοΰ. Ή ιαματική τοϋ Μ. Εΰγενικοΰ ακο¬ 

λουθία μετά τοΰ συναίαρίου, περιέχεται εις τά φ. 353«-365«*, αποτελεί δέ 

μέρος τετραδίου γραφέντος τφ 1731^ υπό Συλβεστρου τοΰ Βυζαν¬ 

τίου ιερομόναχου εκ Κεφαλληνίας^. Αΰτη. ώς δηλοϊ ό τίτλος της. ψάλλεται 

την 19ην Ίανουαρίου. εορτήν τής μνήμης τοΰ άγιου, συνετέθη δέ παρά 

τριών διδασκάλων Κωνσταντινουπόλεως, Μακαρίου μητροπολίτου Φιλα- 

δελφείας, Γεωργίου Βΰζαντος καΐ Γρηγορίου τοϋ Βυζαν¬ 

τίου, έπι πατριαρχίας Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου^ 

Τής ακολουθίας προτάσσεται εν είδος άφιερωτικής επιστολής προς τον 

Γεννάδιον Σχολάριον. ήτις φέρει την υπογραφήν τοΰ Γρηγορίου Βυζαν¬ 

τίου , ταυτης δε επεται βεβαίωσις τοΰ Σχολ.αρίου τοΰ έτους 1456, διά τής 

όποιας οΰτος θεσπίζει δπως ή άκολουθία τών τριών διδασκάλων ψάλληται 

κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Ι Ή άφιερωτική επιστολή, ή βεβαίωσις τοΰ 

Γενναδίου Σχολαρίου, ώς και τό συναξάριον®, ευρίσκονται είς τό χειρόγρα¬ 

φον γεγραμμένα διά γλωσσικού Ιδιώματος δημώδους, τά δποΐα ό Ά. Παπα- 

δόπουλος ■ Κεραμευς θεωρεί ώς μεταπλάσεις εκ τοΰ πρωτοτύπου, πονηθείσας 
ΰπό τοΰ Συλβέστρου 

Είτε πρόκειται δμως περί μεταπλασεων Ικ τοΰ πρωτοτύπου πάντων τών 

άνωτέρω,—ή εξέτασις τοΰ ποιητικού μέρους τής άκολουθίας θά έγείρη 

σοβαρας αμφιβολίας ώς προς τοΰιο,— εϊτε περί πλαστογραιρημάτων, ή μορφή, 

υπό τήν όποιαν παρουσιάζονται ταΰτα εις τό χειρόγραφον, είναι έργον 

τοΰ Συλβέστρου. Τοΰτο καταδεικνύεται πλήρως Ικ τής άντιπαραβολής τοΰ 

1 Ή παλαιοτέρα γραφή είναι του χρονικού τού Δούκα Καταβολάνου, 

ή δέ νεωτέρα τοΰ Νικολάου Καρατζά, οστις έ| Ιδίων έρευνών κατέγραψε πάν 
σχετικόν μέ τά είς τό χειρόγραφον περιεχόμενα, 

2 Πρώτη μνεία τής άκολουθίας έγένετο {τπό τού Α. Π α π α 6 ο π ο ό λ ου - Κ ε- 

ρσμέως, έν τφ Παλαιογρσφικφ θελτίφ τοΰ Παραρτήματος Φιλ. 2ϋλ. Κωνσταντι- 

νουπόλεως, τού 16°^ τόμου, έν Κωνσταντινουπόλει 1885, σ. 6. Αυτόθι άνσφέρονται 
ως ανέκδοτα καί τινσ άλλα περιεχόμενα τοΰ χειρογράφου 

3 Φ. 37713. 

^ Πρβλ. και Κ. Γ. Μαμώνη, Μάρκος ό Ευγενικός, Άθήνοι 1954, σ. 33, 

Πρβλ. αυτόθι, ένθα τα εις την ακολουθίαν αφορώντα, μή δντος εΐοέτι είς ημάς 
γνωστού τοΰ περιέχοντας αυτήν χειρογράφου, έγράφησσν ώς βεβαιοΰν σΐ υποσημειώ¬ 

σεις επί τή βάσει τών περιγραφών τοΰ Άθ. Π σ π α δ οπ ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς 
6 Φ. 351α- 352α. Έκδεδ. Β.Ζ. 11, 1902, σ, 55 - 56. 

^ Φ. 352α. Έκδεδ. αυτόθι, σ. 56. 

® Φ. 359 -362α. Έκδεδ. αυτόθι, σ. 56 - 59. 

^ Πρβλ. αυτόθι, σ. 54. 
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ΰφιους καΐ τής γλωσσικής έκφράσεως αυτών, μετά τής εν τφ αΰτφ χειρο- 

γράφφ απολογίας περί Μ· Ευγενικού, συντεθείσης ύπ' αΰτοΰ*. ΕΙς τό τέλος 

τής δλης ακολουθίας διά χειρός Νικ. Καροτζά προστίθεται και εν τροπά- 

ριον είς τήν μνήμην τοΰ άγίου αγνώστου συνθέτου. 

Ποιοι είναι οί τρεις « διδάσκαλοι», οι φερόμενοι ώς συνθέσαντες τήν 

ακολουθίαν; ΈπΙ τοΰ θέματος αΰτοΰ αί πληροφορίαι είναι πενιχραί. Έκ 

τών συγχρόνων μόνον ό Θεόδωρος Άγα λ λιανός ('Ιερομνήμων) ανα¬ 

φέρει τον Μακάριον μητροπολίτην Φι?ι,αδελφείας, ώς γράψαντα βίον τοΰ 

Μ. Ευγενικού. *Αναφέρει δέ προσέτι 0 ’Αγαλλιανός, δτι τήν ιδιόχειρον υπο¬ 

γραφήν τοΰ Μακαρίου είδεν εν τινι τόμφ κατά Βαρλαάμ και 'Ακινδύνου 
« ...Σννεγράφη καΐ ό βίος αντον καΐ ή ά'&λησις και δλίγα τών '&ανμάτων 

προς ενός τούτων, ανδρδς και βίφ και λόγφ κεκοσμημένον, καΐ διά πάντων 

τό αίδύσιμον ^χοντος, Μακαρίου τοννομα μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, ον 

τήν οικειόχειρον ύπογραφήν αΰτός έώρακα έν τφ κατά Βαρλαάμ καΙ'Λκιν- 

δύνον τόμφ, τφ έπι τον βασιλέως Καντακονζηνον γεγονότι. ^ΕπεΙ καΐ αυτός 

τη Σννόδφ έκείνη παρήν και χοΐς δρ&οδόξοις σννηγωνίζετο» "Οτι δ γρά- 

ψας βίον καΐ όίθλησιν Μ. Ευγενικού — μετά τό 1444 βεβαίως, ε'τος τοΰ 

θανάτου του — υπέγραψε τόμον κατά Βαρλαάμ καΐ *Α κ ι ν δ ύ ν ο υ καΐ 

παρέστη εις τήν έπΙ τοΰ βασιλέως Ίωάννου Καντακουζηνοΰ σύνο¬ 

δον (1351)®, είναι χρονικώς άστήρικτον. Ό Άγαλλιανός, ως φαίνεται, θά 
είδε τήν ύπογραφήν έτέρου Μακαρίου Φιλαδέλφειας Ιν τφ είρημένφ τόμφ, 

περί τοΰ όποιου ποιείται λόγον 0 Καντακουζηνός είς τήν Ιστορίαν του®, και 

θά τον εταΰτισε μετά τοΰ γράψαντος βίον Μ. Ευγενικού. 

Έκ τών μεταγενεστέρων, ό Σύλβεστρος ό Βυζάντιος, είς τό εν τφ αύτφ 
χειρογράφφ άνέκδοτον «^Έλεγχος καΐ άπολογία πρός τόν άγιον Μάρκον τής 

*Εφέοον», γράφει άναφερόμενος είς τούς γράψαντας εϊτε άκολουθίας, είτε 

δ,τιδήποτε άλλο έξαίρον τούς υπέρ τής δρθοδοξίας άγώνας αύτοΰ : «άφήνω 
νά λέγω τόν κυρ Μακάριον μητροπολήτην Φιλαδελφίας, όπου τήν άκολον- 

^είαν έσήνάεσε μέ όύο μαάητάς τοΰ άγιον Ποιοι είναι οί δύο οΰχοι 

μαθηταί τοΰ Μ. Εύγ. δεν αναφέρει ρητώς ό Σύλβ. ύπαινισσόμενος βεβαίως 

ι Φ. 36δβ - 377β. 

2 Φ. 365α. Έκδεδ. είς : * Βιβλίον καλούμενον ραντισμοΰ στηλίτευσις... δι’ επι¬ 

στασίας καΐ έπιμελείας τοΰ πανοσιολογιωτάτου κυρίου Σεραφείμ τοϋ Πισσι- 

δείου», Λειψία 1758, σ. 229, καΐ Ε,Φ.Σ.Π,, έτος Η', Άθήναι 1904, σ. 17. 

2 Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Τόμος Χαράς, 1705, σ. 627, 

* Ε. Ρείΐί, έν « Ρ&ίΐΌΐο^33 οΓΐεηΙ&Ιίδ » XVII, ί&5ο. 2, 1923. σ. 826 -328, 

-κσΐ « ϋίοΙ)οηη3.ΪΓ6 06 Τ1ιέο1ο^Ϊ6 Ο&ίΚοϋςιιε » 1927, στ. 1970- 1972. 

® Καντακουζηνός. "Εκδοσις Βόννης, τόμ. ΠΙ, 1832, σ. 169 κ.έ. 

Αυτόθι, σ. 275. 

’ Φ. 376α. Τηρείται ή ορθογραφία τοΰ χειρογράφου. 
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πέντε διαφορετικαί γραοραί εις τό χειοόγραφον, αναγδμεναι εις τον 16ον και 
18ο'’ αιώνα ^ 

Ή άπολουθία Μ. Εϋνενικοΰ. Ή ^σματική τοϋ Μ. Ευγενικού .ακο¬ 

λουθία μετά τοΰ συναξαριού, περιέχεται εις τά φ. 3δ3«-365“®, αποτελεί δέ 

μέρος τετραδίου γραφέντος τφ 1731 ^ υπό Συλβέστρου τοϋ Βυζαν¬ 

τίου ιερομόναχου έκ Κεφαλληνίας ^ Αύτη. ώς δηλοϊ 6 τίτλος της, -ψάλλεται 

τήν^ΙΘ^-^ Ιανουάριου, εορτήν της μνήμης τοϋ αγίου, συνετέθη δέ παρά 

τριών διδασκάλων Κωνσταντινουπόλεως, Μακαρίου μητροπολίτου Φιλα¬ 

δέλφειας, Γεωργίου Βϋζαντος και Γρηγορίου τοϋ Βυζαν¬ 

τίου, έπΙ πατριαρχίας Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου®. 

Τής ακολουθίας προτάσσεται εν είδος άφιερωτικής επιστολής προς τον 

Γεννάδιον Σχολάριον, ήτις φέρει την ύπογραφήν τοΰ Γρηγορίου Βυζάν¬ 

τιου , ταυτης δε §πεται βεβαίωσις τοΰ Σχολαρίου τοΰ έτους 1456, διά τής 

όποιας οΰτος θεσπίζει όπως ή άκολουθια των τριών διδασκάλ^,ων ψάλληται 

κατά ιήν Ιορτήν τοΰ άγίου ^ Ή άφιερωτική έπιστολή, ή βεβαίωσις τοΰ 

Γενναδίου Σχολαρίου, ώς καί τό συναξάριον ^ εΰρίσκονται είς τό χειρόγρα¬ 

φον γεγραμμένα διά γλωσσικού Ιδιώματος δημώδους, τά όποια 0 Ά. Παπα- 

δόπουλος ■ Κεραμευς θεωρεί ως μεταπλάσεις Ικ τοΰ πρωτοτύπου, πονηΟείσας 
ύπό τοΰ Συλβέστρου 

Είτε πρόκειται όμως περί μεταπλάσεων Ικ τοΰ πρωτοτύπου πάντων των 

ανωτέρω,—ή Ιξέτασις τοΰ ποιητικού μέρους τής άκολουθίας θά Ιγείρη 

σοβαράς άμφιβολιας ως πρός τοΰτο,— εϊτε περί πλαστογραφημάτων, ή μορφή, 

υπό τήν όποίαν παρουσιάζονται ταΰτα εις τό χειρόγραφον, είναι έργον 

τοΰ Συλβέστρου. Τοΰτο καταδεικνύεται πλήρως εκ τής αντιπαραβολής τοΰ 

1 Ή πολαιοτέρα γραφή είναι τοΰ χρονικού τοΰ Δούκα Καταβολάνου, 

ή δέ νευιτέρα τοΰ Νικολάου Κ α ρ α τ ζ ά, οστις έ| Ιδίων ερευνών κστέγροψε παν 
σχετικόν μέ τά είς τό χειρόγραφον περιεχόμενα. 

2 Πρώτη μνεία τής ακολουθίας έγένετο υπό τοΰ Α. Πσπαδοπούλου-Κε- 

ραμέως, έν τφ Παλαιογραφικφ δελτίφ τοΰ Παραρτήματος Φιλ. Συλ. Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, τοΰ 16ον τόμου, έν Κωνσταντινουπόλει 1885, ο. 6. Αυτόθι άναφέροντσι 
ώς ανέκδοτα καί τινα άλλα περιεχόμενα τοΰ χειρογράφου 

2 Φ. 377β. 

^ Πρβλ. καΐ Κ. Γ. Μαμώνη, Μάρκος ό Ευγενικός, ’Αθήναι 1954, σ. 33. 

° Πρβλ. αυτόθι, ένθα τά είς τήν ακολουθίαν άφορώντα, μή δντος είσέτι είς ημάς 
γνωστού τοΰ περιέχοντος αυτήν χειρογράφου, έγράφησαν ώς βεβαιοΰν αΐ υποσημειώ¬ 

σεις έπΙ τή βάσει των περιγραφών τοΰ Άθ. Π απσδοπούλου-Κεραμέως. 
Φ. 3δ1α-352α. Έκδεδ. Β.Ζ. 11, 1902, σ. 55-56. 

Φ. 352α. Έκδεδ. αυτόθι, σ. 56. 

® Φ. 359 -362α. Έκδεδ. αυτόθι, σ. 56-59. 

2 Πρβλ. αυτόθι, σ. 54. 

ύφους και τής γλωσσικής έκφράσεως αυτών, μετά τής εν τφ αΰτφ χειρο- 

γράφφ απολογίας περί Μ- Ευγενικού, συντεθείσης ΰπ’ αΰτοΰ'. Εις τό τέλος 

τής Ολης ακολουθίας διά χειρός Νικ. Καρατζά προστίθεται και εν τροπά- 

ριον είς τήν μνήμην τοΰ αγίου άγνωστου συνθέτου. 

Ποιοι είναι οι τρεις «διδάσκαλοι», οί φερόμενοι ώς συνθέσαντες τήν 

ακολουθίαν; Έπι τοΰ θέματος αΰτοΰ αί πληροφορίαι είναι πενιχραί- Εκ 

των συγχρόνων μόνον ό Θεόδωρος Αγαλλιανος( Ιεοομνημων ) ανα 

φέρει τον Μακάριον μητροπολίτην Φιλαδέλφειας, ως γραψαντα βίον τοΰ 

Μ. Ευγενικού. Αναφέρει δέ προσέτι ό Άγαλλιανός, ότι τήν ιδιόχειρον υπο¬ 

γραφήν τοΰ Μακαρίου είδεν έν τινι τόμφ κατά Βαρλαάμ και Ακίνδυνου 
« ...Σννεγράφη και δ βίος αυτόν και ή αϋλησις καί ολίγα των θαυμάτων 

πρδς ένός τούτων, άνδρός και βίφ καί λόγφ κεκοομημένου, και διά πάντων 

τό αΙδέοιμον εχοντος, Μακαρίου τοννομα μητροπολίτου Φιλαδέλφειας, ού 

τήν οίκειόχειρον ύπογραφήν αυτός ίώρακα ίν τφ κατα Βαρλααμ καί Ακιν· 

δννον τόμφ, τφ ύπΐ τον βασιλέως Καντακονζηνον γεγονότι. Έπεί καί αυτός 

τη Σννόόφ ίκείνη παρήν καί τοϊς δρΜδξοις σννηγωνίζετο»^. “Ότι δ γρά- 

ψας βίον καΐ άθ?^ησιν Μ. Εΰγενικοΰ — μετά το 1444 βεβαίως, έτος τοΰ 

θανάτου του ή — ύπέγραψε τόμον κατά Βαρλαάμ και *Α κινδύνου και 

παρέστη είς τήν επί τοΰ βασιλέως Ίωάννου Καντακουζηνοΰ σύνο¬ 

δον (1351)®, είναι χρονικώς άστήρικτον. Ό *Αγαλλιανος, ώς φαίνεται, θα 

είδε τήν υπογραφήν Ιτέρου Μακαρίου Φιλαδέλφειας Ιν τφ εΙρημένφ τόμφ, 

περί τοΰ όποιου ποιείται λόγον ό Καντακουζηνός είς τήν ιστορίαν του , και 

θά τόν Ιταύτισε μετά τοΰ γράψαντος βίον Μ. Εΰγενικοΰ. 

’Εκ των μεταγενεστέρων, 0 Σύλβεστρος 0 Βυζάντιος, εις το Ιν τφ αυτφ 
χειρογράφφ άνέκδοτον ^^Ελεγχος καί άπολογία πρός τόν άγιον Μάρκον της 

Εφέσου γράφει άναφερόμενος εις τούς γραψαντας είτε ακολουθίας, είτε 

ο.τιδήποτε άλλο έξαϊρον τούς υπέρ τής δοθοδοξίας αγώνας αυτού ι «άψήνω 
νά λέγω τόν κυρ Μακάριον μητροπολήτην Φιλαδελφίας, όπου τήν άκολον- 

ΰ-είαν έσήν&εσε μέ δυο μα&ητάς τον άχίου » ή Ποιοι είναι θΙ δύο οΰτοι 

μαθηταί τοϋ Μ. Εύγ. δεν αναφέρει ρηχώς ό Σύλβ. ύπαινισσόμενος βεβαίως 

1 Φ. 36δβ-377β. 
2 Φ. 365α. Έκδεδ. είς: « Βιβλίον καλούμενον ραντισμοϋ στηλίτευσις... δι’ επι¬ 

στασίας και έπιμελείος τοΰ πανοσιολογιωτάτου κυρίου ΣεραψεΙμ τοΰ Πισσι- 

δείου», Λειψία 1758, σ. 229, κα'ι Ε.Φ.2.Π., έτος Η', ^Αθήναι 1904, σ. 17. 

3 Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Τόμος Χαράς, 1705, σ. 627. 

Ε. ΡοΐΐΙ, έν « ΡαίΓοΙο^ίδ ογϊ6ιι1&1Ϊ5 » XVII, ίαεο. 2, 1923. σ. 326-328, 

καί < ΟΐαΙΐοηπΗ.ΪΓ6 άο ΤΤιέοΙοίίϊε Οείΐιοΐίςπο » 1927, στ. 1970- 1972.^ 

5 Καντακουζηνός. ’Έκδοσις Βόννης, τόμ. III, 1832, σ. 169 κ.έ. 

δ Αυτόθι, σ. 275. 
’ Φ. 376α. Τηρείται ή ορθογραφία τοΰ χειρογράφου. 
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του; 8ΐς τήν επιγραφήν τής άπολουθίας αναφερομένους Γεώργιον Βόζαντο 
και Ι ρηγοριον Βυζάντιον. 

Μ/ “ οβδαμοΰ μαρτυροΰνται άς ΐμνογράφοι. 

ίοΓ °<,9α\ έν τή ΜεγάΛϊ, Έλ, Έγπυπλοπαιδείφ (τήμ. 
7 0.924), αναφέρει τον Βΰζαντα Γεώργιον ώς ίμνογράφον τοΰ ΙΕ' αΐώ- 

νος, του οποίου γνιοοτή είναι μόνον ή, περί ής ό λόγος, άπολουθία, πονη- 

Βνζ7ντ7οΙ“ Φ'ί'Οδελφείας χα'ι Γρηγορίου τού 

Ια αυτα^ ακριβώς επαναλαμβάνονται ϋπό ανωνύμου και είς τήν Θρη¬ 

σκευτικήν και Χριστιανικήν Εγκυκλοπαίδειαν·. Τάς ειδήσεις αυτός, ασφα¬ 

λώς οι γραψαντεςηρυσθησαν έκ τών ΰπο τού Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως 

διαληφΰεντων. Ο γράψας τήν άκολουβίαν Σύλβεστρος 6 Βυζάντιος- είς ιό 

τελως της άνεκδότου άπολογίας του πρός τόν Μάρκον ΰπογράφει, βίδων συγ¬ 

χρόνως άκριβη χρονολογικά στοιχεία ; « έν ίτι αωτ^ρίψ ^αψΧα γαμηλ,ώνος λ' 

παρα ουλβέοτρου του Βυζαντίου, Ιτρομονάχον ίκ κεφαΧληνΙας τ, ^ 

Τήν άνέκδοτον αύτήν άπολογίαν, είς τήν όποιαν ό Σύλβ, άναφέρεται 

και εϊς τινας μετά τήν αλωαιν τής Κωνσταντινουπόλεως νεοφανείς άγιους, 

γνωρ^εν 6^ Ευγένιος Βούλγαρις, παραλαβών ί| αυτής στοιχειά τινα'. 

X = ■ αναφέρει ώς έργο τού ΣυΧβ. τήν ώς 
άνω υπέρ Μάρκου Εφέσου άπολογίαν, ώς καί τινα κατάλογον τών μετά τήν 

άλωσιν νεοφανών άγίων», βεωρήσας δηλονότι τό τελευταίον τούτο ώς ίδια- 

τέραν ?ργον αδτου Ό αύτός δέ Ζαβίρας δηλοί, δ'τι δέν γνωρίζει τόν χοόνον 

^ηί άκμης του . Είς το χειρόγραφόν διά τής γραφής τού αυτού 2υλβ. 

υπάρχει καί ν Ιοον άπαράλΧακτον τον Ικδοϋέ,τος πατριαρχικού συνοδικού 

γράμματοί^ περί ιερού Μάρκου Έφέοου τον Εύγενικοϋ καί τής τούτου Ιτη- 

σ ον ορτης» . πάντων τών υπ αύτοΰ γεγραμμένων εν τφ χειρο- 

σ. 746 " Έγχυχλοπαιδεία ,, τόμος Β', Άβηνατ 1937, 

Τσιτσέλης είς τά : Κεφαλληηαχά σύμμε^χτα, τόμ Α' 
α^οκσλεϊ αότόν Σαμονηλ Βνζάντιον. 

Φ. Τηρείται ή όρθ·ογραφία τοΰ χειρογράφου. 

νιον ®*''-νίου Βουλγάρεως πρός Πέτρον τόν Κ λ ο ί ρ- 
κ ον. Περί των μετά το οχ.ομο Αγίων τής ·Ορροδό|ου-Ανατολικής Έκκληοίος 
των γινομένων εν αυτή Ό-αυμάτων, Ά^ήνησιν 1844, σ, 22, 25 26 

ο . ' Ζαβίρα, Νέ«*Ελλάς ή Ελληνικόν Θεατρον 
εχδοθεν υ.το Γεωργίου Π. Κρέμου, Άθήνησι 1872, σ. 529. Είς την σελ. 538 

του αυτου έργου, ο Ζαβ. διαλαμβάνων πάλιν περί τών έργων του 2υλβ. γράφει: « Ιγρα- 
ψεν απολογίαν περί Μ. "Εφεσον εν >; χα'ι κατάλογον... *. 

'' Αύτόθ-ι, σ. 538. 

^ ’ Φ. 390α - 394β. ^δ. σχετιχά ; Μ α ν ο υ ή λ Ί. Γ ε δ ε ώ ν. Πατριαρχικοί 
πιναχες, εν Κωνσταντινουπολει, 1890, σ. 633. σημ. 1158. Β,Ζ. 11, 1802, σ. 65-67 
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γράφφ καταφαίνεται, ό Σΰλβ., παρά τήν οίκείωσίν του μέ τά θεοΡνΟγικά πρά- 

γρατα, ήτο μέτοχο; μετριωτάτης παιδείας. Τοΰτο καταδεικνύεται εκ τοΰ 

γλωσσικού ΰφους, έκ τοΰ πλήθους τών συντακτικών καΐ γραμματικών σφαλ¬ 

μάτων κατά τήν σΰνθεσιν και έκ τής σωρείας τών ορθογραφικών λαθών και 
κατ* αυτήν τήν αντιγραφήν. 

*Η έπισταμένη άνάγνωσις καΐ έξέτασις τοΰ ποιηηκοΰ μέρους τής ακο¬ 

λουθίας τών τριών « (51 δασκάλων », γεννφ ώρισμένα προβλήματα καΐ ερω¬ 

τήματα ώς πρός τήν γνησιότητα αυτής καΐ τών μετ’ αυτής συνδεομένων. 

ΈπΙ τοΰ σημείου αΰτοΰ έγραψεν δ’Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεΰς; 

« 'ΆλΧως 03 αύτής τής τών τριών διδασκάλων άκολονϋ-ίας ή γλώσσα είναι 

γλαφυρά, π?.ήρης ,ίέ^εων ποιητικών, καλοονντακτος, εκ όέ ρνΰμικής έπό~ 

ψεθ}ς άπταιστος. Πάντως τών ασμάτων αυτής ή σύν&εσις οφείλεται είς 

χεϊρας ελλογίμους και συνεπώς ονδϊν ήμάς κωλύει νά παραδεγβώμεν συν- 

τάκτας τους εν τή επιγραφή μνημονευόμενους διδασκάλους Ό Ά. Παπα- 

δόπουλος - Κεραμεύς είδε δηλαδή μίαν άνομοιογένειαν μεταξύ τοΰ κυρίως 

ποιητικού μέρους τής άκολουθίας καΐ τών μετ’ αύτοΰ συνδεομένων, θεω- 

ρήσας τό πρώτον μέν τέλειον φραστικώς καΐ ρυθμικώς, τά λοιπά δέ ώς 

μηδεμίαν μετ’ αύτοΰ έ'χοντα σχέσιν, δι’ δ καΐ έξέλαβε ταΰτα ώς μετα- 

πλάσεις. 

Έν τοΰτοις, ή έπισταμένη έξέτασις τοΰ ιαματικού τούτου μέρους παν 

τούναντίον καταδεικνύει ώς προς τήν γλωσσικήν, συντακτικήν, Ικφραστικήν 

και μελικήν αύτοΰ άρτιότητα. Τοΰτο γέμει άσυνταξιών, άκυρολεξιών, κατα¬ 

χρήσεων έννοιολογικών, μετρικών παρεκκλίσεο^ν καί άντιγραφών έκ παλαιο- 

τέρων καΐ δή καθιερωμένων είς τήν λειτουργικήν χρήσιν ύμνολογικών πηγών. 

Επαναλήψεις δέ, ρητορισμοί, κενολόγος μεγαλοστομία μαρτυρούν έν αύτφ 

πάσαν Ιλλειψιν άνωτέρας ποιητικής έμπνεύσεως. Κατωτέρω θά άναφέρωμεν 

τά π?^ον χαρακτηριστικά σημεία, τά έπαληθεύοντα πλήρως τάς ώς άνω παρα¬ 

τηρήσεις και θέτοντα έν άμφιβόλφ τήν γνησιότητα τής άκο?<.ουθίας. Βεβαίως 

θά ήτο δυνατόν νά δεχθώμεν, δη μεταξύ τοΰ άναφερομένου χρόνου τής συγ- 

γραφής του (1456) και τής παραδόσεως αύτοΰ (1731) μεσολαβούν περί¬ 

που τρεις αιώνες. Τοιαΰται φθοραί υμως θά ήσαν εμφανείς οπωσδήποτε 

κατά μέγα μέρος, καΐ δή είς τόν Κανόνα δσης φέρει ακροστιχίδα. Ή αντι¬ 

γραφή έκ παλαιών ύμνολογικών πηγών, αντιγραφή και αύτής τής άκροστι- 

χίδος τοΰ Κανόνος ώς θά ίδωμεν, λάθη έπαναλαμβανόμενα καθ’ δμοιον 

τρόπον, λάθη έκφράσεως καΐ συντάξεως καΐ έκεΐ οπού ή μετρική τών στί¬ 

χων είναι άμεμπτος και επομένως ούδεμία φθορά τοΰ κειμένου θά εγινε, 

Ήλία Ά. Τσι τσελ η, ενθ’ άν. σ. 17, σημ. 3. Ε.Φ.Σ.Π., έτος Η’, 1904, σ, 18. 
Κ. Γ. Μαμώνη, ενθ-’ άν., σ. 34. 

1 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 54. 
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οφείλονται οπωσδήποτε εις την χεϊρα τοΟ συγγραψαντος καΐ οχι του άντι* 

γραφέως. 

Ή άπολου-θία άπο άπόψεως τυπικου είναι πλήρης. Άπό άπόψεως περιε¬ 

χομένου ούδεμίαν ποικιλίαν θεμάτων ή πληροφοριακών στοιχείων παρου¬ 

σιάζει. Το θέμα τής εξαρσεως των κατα τών δυτικών παρεμβάσεων αγώνων 

του Μάρκου, διαλαμβάνεται σχεδόν άποκλειστικώς. Μόνη παρέχεται ή πλη¬ 

ροφορία, δτι δ Μάρκος ήτο γνώστης τής «Ι’σα>» και τής «ιΗρα^εν» παι¬ 

δείας καΐ δτι ϊδρυσεν εις την "Εφεσον «μουσεία δύο και δέκα», δπου 

εσΰχναζεν «6 χορός τών ενάρετων» και δπου Ιδίδαξεν δ αδελφός αΰτοΰ 

ιεροδιάκονος Ιωάννης (φ. 353Ρ). "Οτι δ Μ. Ευγενικός ύπήρξεν ιδρυτής 
δώδεκα σχολείων Ιν Έφέσφ, ουδαμοΰ αλλαχού μαρτυρεϊται. Μή έπικυρουμέ- 

νης δμως εκ τών κατωτέρω παρατηρήσεων τής γνησιότητος τής ακολουθίας, 

δεν είναι δυνατόν νά επικυρωθή και ή δξιοπιστία τής μαρτυρίας αύτής. 

Βέβαιον μόνον φαίνεται, δτι ή ώς άνω μαρτυρία δεν είναι άσχετος μέ την 

υπό τών δυο δδελφών Ευγενικών διατήρησιν του πατρικού φροντιστηρίου 
Ιν Κωνσταντινουπόλει. 

Παρατηρήσεις. Έν τή άκολουθίςι παρατηρούνται: 

Α'. Άντιγραφαί. Αί αντιγραφαι αδται άφοροΰν εις την άκροστιχίδα 

του Κανόνος, εϊς τά Θεοτοκία καΐ εϊς τινας λοιπούς στίχους τών προσομοίων 

ή τών ιδιομέλων, τών δπαρτιζόντων τό σΰνολον αυτής. Ό Κανών τής ακο¬ 

λουθίας φέρει την ακροστιχίδα «/7Γω;ζόν ηα^ών δεΐξόν με εδχαϊς οον 

μάκαρ·» (φ, 357 )'. Α8τη είναι ειλημμένη Ικ τοΰ Κανόνος του Ιωσήφ 

είς τόν "Αγιον Ίωάννην Καλυβίτην (15 Ιανουάριου )^ εν τφ δποίφ Κανόνι 

τό νόημα τής άκροστιχίδος εδρίσκεται βεβαίως τελείως πρησηρμοσμένον προς 

τό νόημα τής μνήμης τοΰ άγιου. Ή άκροστιχΙς δμως αΰτή δέν είναι εύστο¬ 

χος διά τον Κανόνα τοΰ Μάρκου. *Ως πρός τά Θεοτοκία παρατηροΰμεν, δτι 

τινά εξ αυτών έχουν ληφθή είτε Ιδίαις λέξεσιν, εϊτε παρηλλαγμένα κάπως εκ 

παλαιοτέρων Θεοτοκίων καΐ μάλιστα καθιερωμένων είς την λειτουργικήν 
χρήσιν. Τοιαΰται αντιγραφαι και παραλλαγαΐ είναι αι κάτωθι®. 

^ Εκ ταυτης ελλείπει οπωσδήποτε χο Υ τής λεξεως « ενχαΐς »· ετερα δέ τέσσοροι 
γράμματα αυτής, χανονικώς ελλείποντα, φαίνεται δτι άναπληροΟντοι, κακώς βεβαίως, 
διά τών αρχικών ξένων Ειρμών. 

^ Ή άκροστιχΙς τοΰ Κανόνος τοΰ Ιωσήφ εχει * Πτωχόν παϋών με δεΐξον 

ευχαΐς οου μάκαρ, Ιωσήφ ^. Βλ. Βαρθολομαίου Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ο ΰ- 

’Ιωάννου Μαρτίνου, Μηναϊον Ίανουαρίου, έν Άθήναις 1896, σ. 142. 

^ Ή ορθογραφία καΐ ή στίξις άποκαθίσταντοι. Χωρίζονται μετρικώς οί 
στίχοι, δηλουμένων τών Ειρμών. ΑΙ άναπτόξεις γραμμάτων τίθενται εντός παρεν- 

θέσεο^ς. Τινά στοιχειωδέστατα λάθη, πρός εύόδωσιν τής έννοιας τοΰ κειμένου, 
διορθοΰμεν. 
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Την ωραιότητα. 

Θεομακάριστε, 

μήτηρ ανύμφευτε, 

την άσϋ·ενοϋσάν μου 

ψυγ^ην ϋεράπευσον, 

δτι αυνέγ^ομαι πολλοϊς 

έν πταίσμασι, Θ(εοτό)κε, 

δίά τούτο κράζω σοι 

στεναγμφ τε και δάκρνσι, 

δέξαι με, πανάσπιλε, 

τον πολλά πλημμελήσαντα, 

Χνα έν παρρησίί^ κραυγάζω: 

41 Χαΐρε ή κεχαριτωμένη», 

( Θεοτοκίον Κάθισμα, φ. 356α ). 

Πρόκειται περί παραλλαγής Θεοτοκίου Καθίσματατος είλημμένου Ικ 

τής Παρακλητικής ("Ορθρος, πρωία Τρίτης, τοΰ γ' ήχου)^ 

Αρματηλάτην Φαραώ. 

Χαΐρε κατάρας παλαιας ή λύτρωαις 

και εύλογίας πηγή. 

ΧαΧρε, ζωής μήτ'ηρ, 

^όον ή κα'&αίρεσις, 

θανάτου ή άναίρεοις. 

Χαΐρε, λ,ύοις τής λύπης, 

χαράς χωρίον εΰρύχωρον. 

Χαΐρε, Θ(εοτό)κΒ πανύμνητε. 

(Θεοτοκίον τής α' φδής τοΰ Κανόνος, φ. 3δ7α ). 

Πρόκειται περί αντιγραφής εκ παλαιοτέρου Κανόνος εις την Θεοτόκον®. 

Ουρανία; άφΓ($ο; δροφονργέ. 

Θειον δπλον σε έχω . 

χαΐρε, πιστών Δέσποινα. 

Χαΐρε, κραταιά προστασία. 

1 Άνδρέου τοΰ 'Ιδρωμένου-Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερ¬ 

βού, Παρακλητική, εκδοσις 7·η , Βενετία 1900, σ. 110. 

2 Θεοτοκάριον ώραιότατον καΐ χαρμόσυνον. Τό πριν έπιμελώς συγγραφέν έκ 
τών τοΰ'Αγίου όρους βίβλων παρ’ Αγαπίου Μοναχού τοΰ Κ ρητός καί 
τό νΰν μετατυπωθέν τε και διορθωΟέν... παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ έ| Ίωσν- 

νίκων, 'Ενετίησιν ,αχπα', σ. 151. 
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Χαΐρε, άντίληψις. 

Χαΐρε, βοή'&εια 

αμαρτωλών. Χαΐρε, τείχος 

των προσκαλούμενων σε. 

Χαΐρε, τον κόσμον χαρά. 

(Θεοτοκίον γ* ωδής, φ. 357β). 

Πρόχειται περί αντιγραφής εκ του Ιδιου Κανόνας εις την Θεοτόκον, εκ 
του οποίου ελήφθη και τό προηγουμενον Θεοτοκίον τής α' φδής^ 

Θείας πίοτζης. 

Θείας γέγονας σκηνή τον λόγον, 

μόνη, πάναγνε Παρ·&ενομήτορ, 

τή κα^αρότητι άγγέλονς {}περέχονσα, 

τον {ιηερ πάντας έμέ χονν γενόμενον, 

μεμολνσμένον σαρκός άμαρτήμασι 

άπακά'&αρον, Παρθένε, τοΧς ίν^εοις νάμαοι, 

παρέχονσα, άγνή, το μέγα Ηεος. 

( Θεοτοκίον Κάθισμα γ' φδής, φ. 358α). 

Είναι παραλλαγή Θεοτοκίου Καθίσματος τής Παρακλητικής. (Εσπέρα 
Δευτέρας, του γ' ήχου) 

Ίλάα&ητί μοι, 2ωτήρ. 

Χαρία&ητε αί όείναΙ (βίο) 

καΐ ίκεσίαις πταισμάτων μον (δίο) 

Θεοκνήτορ, άγνή 

καΐ τύχοιμεν, Πάναγνε, 

τής '&είας έλλάμψεως 

τον έκ σον άφράστως 

σαρκωϋέντος νίον τον Θεόν. 

(Θεοτοκίον ς' ωδής, φ. 359ο). 

Οί δυο πρώτοι στίχοι είναι παρεφθαρμένοι. Πρόκειται περί παραλλα¬ 

γής Θεοτοκίου τής Παρακλητικής. (Πρωία Κυριακής του πλαγίου δ'ήχου)^ 

εχοντος ως εξής: 

"Ρυο'&είημεν τών δεινών 

πταισμάτων τάΐς Ικεσίαις σον, 

1 Αυτόθι. 
2 Παρακλητική, ένθ’ άν., σ. 105. 

® Έν τφ χειρ. Αγνής. 

^ Παρακλητική, ένθ’ άν., σ, 324. 
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Θεογεννήτορ άγνή, 

και τύχοιμεν, Πάναγνε, 

τής ΰ-είας έλλάμψεως 

τον έκ σου άφράστως 

σαρκωϋέντος νίοϋ τοϋ Θεόν. 

'Ο ουρανόν ζοις άστροί^. 

^Ημείς, άγνή Θ(εο,τό)κε, 

έν σοί κανγώμεϋα άε'ι 

καΐ προς Θ(εό}ν σε εγομεν 

τείχος^ καΐ προστασίαν 

τήν χειρά σον την άμαχον 

εκτεινον τοΐς σοΐς δονλοις 

καΐ ϋρανσον τούς έχϋρούς ήμών 

πρεσβείαις τον Ιεράρχου. 

( Έξσποστειλάριον Θεοτοκίον θ' φδής, <ρ. 364α). 

Είναι παραλλαγή τοϋ γνωστού Έξαποστειλαρίου Θεοτοκίου του Μεγά¬ 

λου Ωρολογίου « * Ημείς έν οοϊ κανχώμεϋα » (πρωία Σαββάτου), δπερ συχνά- 

κις χρησιμοποιείται και εις μνήμας άγιων 

“Έτεροι στίχοι, παρουσιάζοντες καταφανή άντιστοιχίαν μέ στίχους πα- 

λαιοτέρων ΰμνογραφικών πηγών, είναι οί άκόλουθοι, δσους βεβαίως ηδυνή- 

Οημεν νά έξακριβώσωμεν. Πρός ευκολίαν συγκρίσεως, παραθέτομεν τά χρη· 

σιμεύσαντα ώς πρότυπα ύμνογραφικά αποσπάσματα. 

^ενxε, άπαντα τής γης τά ηέρατα, 

τον οτερεώσαντα τήν εύσέβειαν δοξολ.ογήσωμεν, 

Μάρκον τον Ευγενικόν καΐ πολύαϋλον, 

οι μέν, μιμούμενοι Τά κατά πόλιν δεσμά και τάς ϋλίψεις σον 

τον ένϋεον αυτού ζήλον τις διηγήσεται, 

και τά παλαίοματα, απόστολε Παύλε; 

οΐ δέ, τους πόνους και τους μόχϋονς Τους κόπους, τους μόχϋονς, 

νπερ τής άμωμήτον πίστεοος’ τάς αγρυπνίας, 

και έτεροι, τάς έν λιμφ και 0ίψη τάς εν λ,ιμφ και δίψη 

αυτού κακατιαϋίας' κακοπαϋίας, 

άλλοι δέ πάλιν, τήν περίοδον αυτού . .. 

καΐ τής ϋαλάσοης τά νανάγια. τήν περίοδον, τον βνϋόν, 

τά νανάγια; 

^ Έν τφ χειρ, τοίχον. 

“ 'Ώρολόγιον χο μεγα. Εχδ. Α^χοστολικής Διακονίας, εν Αθηναις 19ο2, σ. 81. 



378 Κ, Μαμώνη 

Ινα -^.όομον κερδήοα Πάντα ονν ΰηέμανας 

■κα, τ,- άΙη»Πα παραατψπ, ίν τω ίνδνναμοΰντί οε Χρ,οτώ 

μεχρτ ΰανάζον ίκ,νδύνευε... (να κόαμαν κερόήο„ς... 

( ·Μ.όμεί,ον, φ 3Β6β ). , -Ανδρέο’μ Κρή,ης 

εις τον Άπόστ. Ποΰλον)». 

•Βίβχύϋη ή γάρζς τοΤς οοΤς χείλεο,ν, -Εξεχύ&η ή χάρες Ιν χείλεοΐ αον, 
οατε Π(άτ)ερ, 

καΐ γέγονας οτϋλος καΐ γέγονας ηοιμί^ν 

τής τού Χ(ρεοζ)οϋ ·Εκκληαίας. τής τον Χριατον Έκκίτηοίας, 

δεδάακοτν τά τ,ε'ρατα τής γής διδάακων τά λογεκά πρόβατα 

μωρολογίας άπέχεοβαι. πεατεύεεν εις Τρεάδα δμοούοεον... 

( Ιδιομβλον, φ. 356β ), (Ίδιόμελον εις εόν "Ανιόν Βασίλειον)». 

Τοες ηααεν μ'εν ί^Ιαμερεν Έξααμψεν 6 βίος ώς αστραπή, 

ό βεος αντου ώς άοτραπή, ίξεχύβη δέ. Πάτερ. δ φΰόγγος σου 
άλλα καε ώσπερ βροντή ώσπερ βροντή 

εις οΒς ό ήλιος έφορμ. πάσεν οΒς δ ήλιος δφορρ. 

( Ιδιομελον, φ, 365α). (Έκ τοϋ Κανόνος θεοφάνομς Γραπτοί 

είς τον Μ. Άΰ'ονάσιον)·^ 

Β . ΛίΐΟη συντάξεως, έκ των όποίων συνη0έστε()α είναι ή άχαιρος χρησις 
συνδέσμων χαΐ ή άντι ρήματος χρησιμοποιησις τής μετοχής. Στίχους τινάς, 

όρΰούς μετριχως, ^μφαίνοντας τά ώς άνω λάθη, παρα0έτομεν κατωτέρω*. 

Πανεύφημοι μαρτυρεί. 

*Ω Μάρκε, λαμπρότατε ψωατήρ, 

οικουμένης εοοπτρον, 

έκ τής έφας άνέτεάας 

πάμφωτος ήλιος, 

καΐ καταλαμπρVVων 
παοαν την ϋφήλιον 

ακ,τΐοι ® όιδαγμάτων δρϋότητος, 

ΐΒαρΰΌλομϋίου Κουτλουμουσιανοΰ-’Ιωάνννου Μαρτί¬ 
νου, Μηναϊον Ιουνίου, εν Άθήναις ( άνευ χρονολ. ), σ. 118, 

2 Μηναϊον Ίανουαρίου, ένθ’ άν.. σ. 5, 7 (καΐ άλλαχοΰ είς τα Μηναία). 

Π α V α γ ι ω τ ο υ Ν. Τ ρ ε μ π έ λ α, Εκλογή έλληνικής όρ^οδόξου ύμνογρο- 
φιας, Αθηναι 1949, σ. 200. 

^ Αί κακώς άκό συντακτικής οπόψεως τελείσαι λέξεις δηλοΰνται δι’ άραιών 
γραμμάτων. 

^ Έν τφ χειρ, ακτίνας. 
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Χ(ριοτ6)ν Ικέτευε 

ορϋοδόξως πολιτενεσϋαι 

τους τελοΰντας 

την πάνοεπτον^ μνήμην οον. ( φ. 3δ3α ) 

‘ΔρματηΧάτην Φαραώ. 

Την άτοπίαν ϋριαμβενσας, ένδοξέ, 

των κακοδόξων εχ&ρων 

και έπιστηρίζτον 

πιστούς τφ Κ(νρί)φ τ ε, 

διό σε μακαρίζομεν 

τφ Θεφ έκβοώντες 

τοΰ οτηριχ'&ήναι πρεαβείαις οου 

ηίστιν άληϋή και άνόΰευτον. (φ. Β57α) 

Ουρανίας άψΐδος. 

Νουν άι^όλωτον εχων 

καΐ σταθερόν, άγιε, 

πρόβολος καΐ πύργος έδείχ&ης 

είς τούς ηαράφρονας, 

άποσκο ρπίσας )'άρ 

των έναντίων φληνάφονς, 

πονηρόν συνά-άροισιν, 

οοψίας λόγφ οον. (φ, 8δ7β) 

ΊΧάα·&ητΙ μοι, Σωτήρ. 

’Ηδέοΰη πάσα ή γή 

τα σά λαμπρό κατορθώματα" 

τον ζήλον και την ορθήν 

ηίστιν, παμμακάριστε 

θεόψρον, εκήρυξας 

κ α ί τρανώς έλέγ ξας 

άυσσε^ών τά άτοπήμ-ατα. (φ. 358β ) 

Έξέατη επι τούτφ 0 ουρανός. 

"Απάντων άνεδείχθης καθηγητής 

και άκέστωρ ψυχών καί σωμάτων τ ε, 

καθοδηγών 

* Έν τφ χειρ. μπάοΒπτον. 
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ώς ’&εοπτικώτατος Μωνσης, 

ον μιμητης γενόμενος 

ογμζοντος^ την ΰ·άλσσοαν των εχ‘&ρών, 

ο ό ε V σα ς άκωλύτωζ 

είς γην δρΰοδοξίας 

τους εναντίους τροπωοάμενος. (φ, 363β) 

^Ρητόρων εναντίων τας μηχανάς 

ώς αράχνης Ιστόν εξηφάνισας, 

Μάρκε σοφέ, 

λόγοις των δογμάτων σου των δρϋων, 

και νον "δετών την τεοίμνην σου ' 

νόδα ζιζανίων και άκανδών 

βλαστήματα έκτέμνειν, 

αιρέσεις κακοδόξων, 

τη δρεπάνη τής δείας δρδότητος. ( φ. 363β ) 

Γ . Μετρικαι, παρεκκλίσεις ι5πο του άναφερομένου ΕΙρμοΰ, ΰπίίρχουν 
π(ίρα πολλα£. Παραλείψεις περισσεύματα συλλαβών, Ελειψις δμοτονίας εις 
στί;(ους ιινάς παρατηρούνται συνηθ^στατα. Πολλακις δμως ΰπιίρχουν παρα¬ 

λείψεις ^5λοκλή^ων στίχων §κεΐ, δπου τό νδημα δεν δεικνύει χοίσμά, ώστε νά 
ύποτεθίί φθορά του κειμένου, προσέτι δέ καΐ δλοσχερεΐς άποκλάσεις άπό 
του Είρμοΰ. 

Δείγματα των σοβαί)ωτέρων μετρικών παρεκκλίσεων Ιν τη άκολουΟίρ, 
παρέχομεν κατωτέρω. Σημειουμεν τάς παραλείψεις στίχων. 

Χαίροις ασκητικών άλη&ώξ. 

Μέγας τής εκκλησίας φωστήρ 

συ ανεδείγ^δης άληδώς, Μάρκε πάνσοφε, 

στηρίζων πιστών τάς πόλεις 

και τάί ψυχάς προς Θεόν 

άμιάντφ δόξη πολιτεύεσδαι 

και μή υπακονειν καινοφωνίας ζιζάνια^, 

των εναντίων 

παραχαράιτοντας δόγματα^. 

' Έν τφ χειρ, αγγ'ζοντας. 

Ηνώσαμεν μετρικώς τους δυο στίχους εις ενα, προς αποφυγήν περικοπής 
έν τφ μέοφ λέξεως. 

Σχετικά μέ τον στίχον ιδ. περαιτέρω, σ. 384 { γ). 
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3 οϋκ οίδαμεν 

απ’ αρχής οί χριστώννμοι 

Πρόφδασον υνν, πανεύφημε, 

και φύλαζον απαντας 

καινοτομίας άτοπων 
_ _ — 

και εχθρών τών πολεμονντων 

άδιαλείητως κακώς. (φ. 3δ4β-3δδα) 

Στύλος τής ενσεβείας σαφώς 

Μάρκε, έφάνης ώς Μωσής δ πανδανμασχος, 

Ιξάγων τους δρδοδόξονς 

φαραωνίτον^ χειρών 

καΐ έηϊ τον όρους άγαγών αύτούς, 

κάκεΧδεν γάρ ελαβες 

τά δρδότατα δόγματα 
α. _ _ α. _ 

_α._ 

καΐ παρέδωκας 

τοΐς πιοτοΐς^, ίερώτατε. 

’Έλαμψας, εδοεβέστατε, 

πατήρ ήμών όσιε, 

ώς έωοφόρος τφ κόομφ 

καΐ έκδίώξας κανόνοιαν 

μανίαν καΐ σκότος 

τών άφρόνως πολεμούντων 

πίοτιν την άσειστον. ( φ. 35δα } 

Πύργος έρηρεισμένος Χ^ριστ^φ, 

Μάρκε, έδείχδης ευσεβών περιτείχισμα, 

τό κλέος τών δρδοδόξων 

και έκκλησίας λαμπτήρ, 

φ λαμπρά βραβεία νίκης ήρατο, 

μεδ* ών * έπανήλδες τή βααιλίδι τών πόλεων® 

^ Έν τφ χειρ. γ_ριοτόνομο(. 

^ Έν τφ χειρ, ψαραωνΐτων. 

^ Έν τφ χειρ, τών πισιών. 

^ Έν τφ χειρ, δι’ ών. 

® 'Ηνώσαμεν μετρικώς τούς δύο στίχους είς ένα. ΕΙς τον στίχον αυτόν, ώς και 
είς τον προηγούμενον, υπάρχει πλήρης ασυνταξία. 
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X _ _ _ 

χ_χ__χ__ 

και ντιερτερος 

άνεδ€ίχ·&ης τοΐς περασιν 

εατησας γάρ τα τρόπαια 

διώκων κακόνοιαν 

καΐ νικηφόρος εφάνης 

_ X 

ΰανμααχδς τών πλανωμένων 

έ^ακουστός τών πιστών. ( φ. 355β ) 

Την Σοφίαν ααΐ Λόγον. 

Καινοτομίας τά νέφη τά χαλεηά 

έκδιώξας, ηαμμάκαρ, καρτβρίκώς, 

άβλαβώς διεφύλαξας 

τών πατίρων διδάγματα· 

τους όέ είς νψονς λα^ήσαντας 

άδικίαν δ(ήX8γ^ας 

καί στβρρώί όνΰΊστάμενος 

παρανόμου οννάξεως, 

διεΛέγχων τήν άνοιαν 

καί τί/ν τούτων φαυλότητα. 

’Ό'&εν άνεβόας πρός τόν πάντων δεσπότην; 

<ίϊλεως γενοΰ, Κ(ύρι)ε, 

τοΐς πρός σε εύσεβώς μετανοοϋσιν, 

ώς μόνος πολυέλεος ». ( φ. 356α -356β) 

Εις τούς ανωτέρω στίχους υπάρχουν πλεϊσται μετρικά! παρεκκλίσεις, 

ιδίως εις τούς έξ τελευταίους, οϊτινες έπρεπε να είναι οχτώ και οιτινες ούδε* 

μίαν μετρικήν αντιστοιχίαν έχουν πρός τόν Ειρμόν ^ 

Την ώραιότητα. 

Παύλου συνέκδημος 

εδείχ'&ης, πάνσοφε, 

Μάρκε πανϋ'αύμαστε, 

πιστών τό καύγ^ημα 

1 Τούς στίχους αυτούς, ώς καΐ τούς λοιπούς σρρύ6·μους, οι όποιοι άκολουΰ·οΟν, 

έχωρίσαμεν έπΙ τή βάσει τοϋ νοήματος. 
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καί την δρ'&όδοξον καλώς 

έτήρηαας εκκλησίαν, 

δτι έστήριξας ήμάς 

καινοφωνούντων^ άπέχειν 

και γέγονας φωστηρ δαδούχων 

της οικουμένης τά πέρατα. (φ. 3δ6β ) 

Εις τούς πέντε τελευταίους ώς άνω στίχους, υπάρχει πλήρης αρρυθμία, 

προσέτι δέ έλλειψις δυο ολοκλήρων στίχων. 

Ονρανίαζ άψΐδοζ. 

Πατών τά σκήπτρα 

ανακτόρων, ένδοξέ, 

ονδέν λελόγιοαι 

μηδϊ δειλιάσας 

την τούτων βώμην, πολύαΰ^λε, 

στερρώί δέ έκραζες 

πλατυσμφ εύσεβείας: 

« ούκ άρνοϋμαι πατέρων παράδοσιν». (φ. 357β ) 

Οί στίχοι ούδεμίαν μετρικήν σχέσιν έχουν πρός τόν Ειρμόν. 

Φώτιοον ήμα5 τοΓ$ προατάγμααί οου. 

‘Όρον τόν όρ^όν, 

Μάρκε '&εΐε, ούκ έσάλενσας 

άλλ” ώς προίκα τούτον 

τή οικουμένη^ έπροικοδότησας. 

Νόσων χαλεπών 

τούς πιστούς, μάκαρ, διέσωσας 

είς τάς παγίδας τών άνχιπάλων 

καΐ κακοδόξων την σκοτόμαιναν. (φ. 3δ8β ) 

Πλήν τών δυο πρώτων στίχων άμφοτέρων τών τροπαρίων, οί λοιποί 
στίχοι είναι άρρυθμοι. 

Π?ι.ήν τών ανωτέρω ρυθμικών παρεκκλίσεων, στοιχειώδες λάθος μορ¬ 

φής εν τή άκο?.ουθίοι δύναται νά χαρακτηρισθή τό δτι τό έφΰμνιον τού 

Οίκου* είναι τε^ιείως διάφορον τού εφυμνίου τού Κοντακίου^. 

^ Έν τφ χειρ, κενοψωνοΰντας. 

* *Εν τφ χειρ, τήν οικουμένην. 

^ *Τό οτέμα γαρ νπάρχβις τής ηρ&ής, τρισμάκαρ, πίατεως^. 

* « Τών εύοεβών δρϋοδόξων τό σύστημα ». 



384 Κ. Μαμώνη 

Δ'. “Άστοχοι εκφράσεις. Υπάρχουν εν τη άκολουθίςι εκφράσεις, αί 

όποϊαι έτέθησαν άστόχως και κατά τρόπον παραλλάσσοντα τό αληθές νόημα 

των στίχων. Έξ αΰτίόν αΐ μάλλον χαρακτηριστικαί είναι αι ακόλουθοι: 

α') Παύλου ουνέκδημος έδείχϋης, πάνσοφε... (φ. 35ββ). Συνέκδημος 

του Παΰλου ΰπτίρξεν δ απόστολος Τιμόθεος και όχι δ Μάρκος (πρβλ. Κον¬ 

τακιάν εις τον άγιον Τιμόθεον 

β') Την οίκονμένην εστηαας, είς όμώνυμον πίστιν... (φ. 357“). Ή 

ομώνυμος πίστις» δεν εχει θεσιν εδώ {πρβλ. "Απολυτίκιον εις την αγίαν 

Παρασκευήν, δπου ή αυτή εκφρασις χρησιμοποιείται ευστόχως)^ 

γ') ...και μη ύηακούειν καινοφωνίας ζιζάνια, των εναντίων παραχαράτ- 

τοντας δόγματα... ( φ. 354β . 'Ολόκληρον τδ τροπάριον σ. 380- 381). Εϊτε τδ 

«^παραχαράττοντας-^ πρεπει νά διορθωθή εις « παραχαράττοντα », εϊτε όχι, 

οι στίχοι αυτοί δεν αποδίδουν την δέουσαν έννοιολογικήν σημασίαν. Ασφα¬ 

λώς πρέπει νά νοηθούν έδώ τά παρακεχαοαγμένα « δόγματα τών ίναντίων:». 

Η ώς άνω Ικφρασις δ'μως, διαστρεβλοΐ τό νόημα τούτο. 

δ') Ύμνονμεν, ένδοξε, και ηιστως σε τιμώμεν, οΐ ανάξιοι τοιούτων 

έγκωμίων,., (φ, 363“). *Η Ι'κφρασις ^^άνάξιοι τοιούτων έγκωμίων» είναι 

άστοχος. Τό νόημα τών στίχων πρέπει νά είναι: « Σέ ΰμνουμεν, ήμεΤς οι 

οποίοι ε'ίμεθα ανάξιοι νά συνθέσωμεν τοιουτους ΰμνους». *Η άνωτέρω 

εκφρασις όμως δέν άποδίδει τδ νόημα τούτο· 

8*) τι σε νυν προσείηωμεν, &γιε, ζηλωτήν άλλον ^Ηλίαν τάς αΙρέσεις 

έκτεμών (δία), *1ωάννην Θεολόγον νοημάτων τών γραφών; (φ. 3β4β). Οί 

άνωτέρω στίχοι, ώς και οί άκολουθοΰντδς του τροπαρίου, κατά τον Είρμόν 

« Τί ήμας καλέαωμεν άγιοι », είναι όρθοί μετρικώς. Έκτος δμως άπό τό 

κακώς κείμενον « έκτεμών» του δευτέρου στίχου, υπάρχει καΐ πλ.ήρης ασάφεια 

εις τό νόημα του τρίτου στίχου. 

Πλείστας άλλας παρατηρήσεις, άποδεικνυοΰσας παν άλλο ή τελείαν μετρι¬ 

κώς καΐ φραστικώς την άκολνουθίαν, θά ήδΰνατό τις έξετάζων τό χειρόγρα¬ 

φον νά έκφέρη. Άνεφέραμεν τάς πλέον καίριας καΐ κΜο\ χαρακτηριστικάς. 

Έκ τών παρατηρήσεων τούτων άγόμεθα εις τό συμπέρασμα, δτι οπωσδή¬ 

ποτε τό ασματικόν μέρος τής ακολουθίας δέν οφείλεται, ως ύπεστήριξεν δ 

Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεΰς, εΙς <^χεϊρας έλ,λογίμονς»^. 

Απομένει νά έξετάσωμεν την γνησιότητα τής ακολουθίας. 

Είναι βεβαίως δυνατόν νά δεχθώμεν, δτι οί τρεις άναφερόμενοι ως 1 

συνθέσαντες αυτήν, μεταξύ τών όποιων δ εις επίσκοπος, δέν υπήρξαν άνδρες ί 

^ 'Ωρολόγιον τό μέγα, ένθ’ αν., σ. 304. 1 
^ ΒαρθΌλομαίου Κουτλουμουσιανοΰ, Μηνοΐον Ιουλίου, έν Άθή- 

ναις 1905, σ. 128. .1 

« Β,Ζ. 11, 1902, σ. 54. 'ί 
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ελλόγιμοι. Ό θρησκευτικός ζήλνΟς και ή ευσέβεια προ καί, Ιδίως, μετά την 

άλ,ωσιν παρήγαγον άφθονα προϊόντα, στερούμενα καΐ τής πλέον στοιχειώ¬ 

δους φιλολογικής και αισθητικής αξίας. Αλλά πώς είναι δυνατόν νά δεχθώ¬ 

μεν, δτι μίαν τοιαύτην χειριστής ποιότητος σΰνθεσιν επεκΰρωσεν δ Γεννά¬ 

διος Σχολάριος και καθιέρωσεν εις την λειτουργικήν χρήσιν; ΚαΙ άν θεω- 

ρήσωμεν ταΰτην δπωσδήποτε οφειλομένην εις τούς τρεις άναφερομένους 

εις τό '/ειρόγραφον «διδασκάλους», είναι αδύνατον νά δεχθώμεν γνησίαν 

την βεβαίωσιν τού Σχολαρίου, ήτις θεσπίζει δπως αύτη -ψάλληται κατά τήν 

εορτήν τής μνήμης τού αγίου. 

Ή μή παραδοχή τής γνησιότητος τής επισήμου βεβαιώσεως τού Σχο¬ 

λαρίου, ήτις παρέχεται είς τό χειρόγραφον εις δημώδη διά?ι,εκτον και ήτις 

καθιεροϊ τφ 1456 τον Μάρκον Ευγενικόν ώς άγιον ^ ουδόλως αντιβαίνει προς 

τήν παραδοχήν τής άγιότητος αυτού αμέσως άπό τού θανάτου του. 

*Η ακολουθία, τήν οποίαν συνέθεσεν *Ιωάννης δ Ευγενικός προς 

τιμήν τού αδελφού του εψάλλετο εν Κωνσταντινουπόλει άμέσως μετά τον 

θάνατόν του, πράγμα τό όποιον δηλνΟΪ τήν πλήρη άποδοχήν τής άγιότητος 

αυτού, άνευ Ιπισήμου τινός Ικκλησιαστικού διακανονισμού®, §ν τή συνειδή- 

σει τού κλνήρου καΐ τού λαού. Διότι εΐ; τήν ορθόδοξον Εκκλησίαν διά τήν 

άναγνώρισιν τών αγίων Ισχύν άπόλυτον εχει μόνον ή όμόφωνος άπόφασις 

κλ,ήρου και λαού, είς τήν όποιαν είναι δυνατόν νά προστεθή άργότερον 

εκκλησιαστική πράξις Ιπισημοποιήσεως*. Είναι δυνατόν δμως ή πραξις αύτη 

και νά παραλειφθή®. 

Διά ταύτα πάντα δεχόμεθα: 

α') *Η βεβαίωσις τού Γενναδίου Σχολαρίου, ή παρεχομένη είς 

τό χειρόγραφον, είναι πλαστή, και δή συντεθεϊσα ευθύς έξ αρχής ύπ* αυτού 

τού Συλβέστρου. "Οτι είναι πλαστή, πλήν τών άλλων, επικυροΰται καΐ 

έκ τού δτι είς ούδέν έτερον χειρόγραφον, καθ’ δσον γνωρίζομεν, παραδίδε- 

ται, δχι βεβαίως υπό τήν αυτήν μορφήν, δηλαδή τήν δημώδη, αλλά υπό 

ά?Λην τινά, λογίαν, ήτις θά ήτο δυνατόν νά έκληφθή ώς γνησία. Μία βεβαιω- 

σις τού Σχολαρίου, έπικυρούσα τήν λειτουργικήν χρήσιν ακολουθίας προς 

τιμήν τού διδασκάλου του και έπιβεβαιούσα τήν αγιότητα αυτού, θά έπρεπε 

νά εχη ποιαν τινα θέσιν εις τήν πληθύν τών χειρογράφων τών διασωζόντων 

^ Τήν βεβαίωσιν αυτήν αναφέρουν καΐ οι: Μ α ν. Ί. Γεδεών, ένθ* άν., σ. 

476 καΐ Ά. Ή. Τσιτσέλης, ένθ’ άν., σ. 17, σημ. 3. 

^ « ’Ανάπλασις *■, Άθήνσι 1905, 1 Φεβρ. -1 ’Λπριλ., άριθ. 361 - 365 καΐ « δίϋάί 
Βΐζ3ηΙίπί» II, Ρώμη 1927, ο. 193 -235. 

3 Πρβλ. Β,Ζ. 11, 1902, σ. 52. 

* ’Αμίλκο 2. ’Αλιβιζάτου, 'Η άναγνώρισις τών αγίων έν τή όρθοδόξφ 
Έκκλησίφ, είς τό περιοδ. «Θεολογία», τόμ. ΙΘ', έν ’Αθήναις 1948, σ. 18-52. 

® Αύτόθι, σ. 41. 

ΕΠΕΤΜΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΚΖ’ 25 



έργα τοϋ Μάρκου, ακολουθίας προς τιμήν αύτοϋ, εϊτε ο,τιδήποτε άλλο σχετι¬ 

κόν μέ τον βίον κα'ι τήν δράσίν του. Ή συνοδική άπόφασις τοϋ 1734, ή επι¬ 

σημοποιούσα τήν αγιότητα Μ. Ευγενικού, συνεξεδίδετο μέ ποίίάς μεταγενε- 

στέρας ακολουθίας \ ήτο δηλαδή ευρύτατα γνωστή. "Αλλως τε, ή υπαρξις τής 

συνοδικής αυτής άποφάσεως, τής ληφθείσης έπΙ πατριαρχίας Σεραφείμ 

το έτος 1734, στηρίζει ακόμη περισσότερόν την μή ϋπαρξιν προτέρας συνο¬ 

δικής βεβαιώσεως τοϋ Σχολαρίου. 

β ) Το ασματικον μέρος τής ακολουθίας, ώς προανεςοέρθη, δεν είναι 

άπίθανον νά είναι γνήσιον, δφειλομενον όμως, οπωσδήποτε, εις άμουσους 

συνθέτας. Εις την περιπτωσιν αυτήν βεβαίως τά είς δημώδη γλώσσαν, συνα- 

ξαριον και προσφωνησις τοϋ ενός εκ των συνθετών αυτών, θά πρέπη νά 

έκληφθοϋν ώς μεταγενέστεραι μεταπλάσεις τοϋ Συλβέστρου. 

Αλλ εφ οσον η βεβαίωσις τοϋ Σχολαρίου, ή συνδεόμενη μετά τής ακο¬ 

λουθίας, ως υπεστηριχθη, είναι πλαστή, διατί νά μή θεωρηθή βέβαιον, δτι 

και ή ολη κακότεχνος ακολουθία και ή προσφωνησις είναι επίσης πλασταί; 

Πλαστογράφον πάντων αϋτών, πρέπει νά δεχθώμεν τον Σύλβεστρον. 

Ουτος διατριβών Ιν Κεφαλληνίρ;, έν μέσφ φιλενωτικοϋ κλίματος, θελήσας 

νά Ιορταση τήν μνήμην τοϋ άγιου ^ καΐ μή ευρών πρόχειρον έτέραν άκολου- 

θίαν, θα συνέθεσεν 6 ϊδιος μίαν, τήν όποιαν συνήψε μετά πλαστής συνοδι- 

κής βεβαιωσεως τοϋ Σχολαρίου, διά νά έχη μεγαλύτερον κύρος. 

Ή άκολουθία αύτή ψάλλεται τήν 19ην Ιανουάριου, 'ήμέραν άσφαλώς 

τής άνακομιδής των λειψάνων τοϋ Μάρκου ^ καί δχι τήν 23^^ Ιουνίου, ήμέραν 

τοϋ θανατου * του. Οτι ο Συλβεστρος ϋπήρξεν 0 πλαστογράφος αυτής βε· 
βαιοϋται και διά των κάτωθι: 

α ) Ιόσον είς τό ιαματικόν μέρος αϋτής, δσον καί εις τά μετ’ αϋτοϋ 

συνδεόμενα, παρατηρούνται στοιχειώδη λάθη γραμματικής καΐ συντάζεως, 

τα οποία παρατηρεί τις και εις τήν εις τό αυτό χειρόγραφον « άηολογίαν ·/> 

του περί Μάρκου. 

β ) Η δλη συνθεσις τής ρσματικής ακολουθίας εχει μετρικήν και φρα¬ 

στικήν ομοιογένειαν. Ή ομοιογένεια αυτή θά διεσπάτο κάπως, άν οί συν- 

θέται της ήσαν οί άναφερόμενοι τρεΤς. 

Η δλη συνθεσις μαρτυρεί ένα συνθέτην, ά'μουσον, έχοντα μόνον μίαν, 

τρόπον τινά, ακουστικήν ΰμνογραφικήν παιδείαν, καί αυτήν βεβαίως ατελή. 

Ως τοιοΰτον είναι άσφαλεστερον νά δεχθώμεν τον ιερομόναχον Σύλιβεστρον. 

Κ. ΜΑΜΩΝΗ 

^ Ίδ. ανωτέρω σημείωσιν 7, σ. 372. 

2 Β.Ζ. 11, 1902, σ. 65. 

2 Αυτόθι, σ. 59. 

^ Κ. Γ. Μαμώνη, $νθ’ άν., σ. 31. 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΊΊΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ I. Μ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

Πρός εύχολωτέραν χρήσιν τοϋ ανωτέρω σσ. 233-271 εκδοθέντος συμ¬ 

πληρωματικού καταλόγου των χειρογράφων τής I. Μ. Διονυσίου* έθεωρήσα- 

μεν καλόν νά συντάξωμεν και δύο πίνακας, οί όποιοι νά δεικνύουν τήν άρί- 

θμησιν των κωδίκων, ώς υπάρχει αϋτη είς τον εν λόγφ κατάλογον καί εΙς 

τον τοϋ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κορυτσάς κ. Εϋλογίου Κουρίλα^ Οί 

πίνακες συνετάχθησαν κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε είς τον πρώτον νά προη- 

γήται ή άρίθμησις τοϋ Κουρίλα ενφ είς τόν δεύτερον ή τοϋ Εϋθυμίου. 

Ό δημοσιευθείς κατάλογο; περιλαμβάνει Ιν δλφ 804 κώδικας, είναι δε 

πληρέστερος καί περισσότερον ακριβής τοϋ Κουρίλα, ό όποιος άριθμεΐ μόνον 

762. Έκ παραλλήλου ή περιγραφή των κωδίκων είναι περισσότερον Ικτενής 

καί πλήρης είς τόν κατάλογον τοϋ Ευθυμίου παρά είς τόν τοϋ Κουρίλα έκτος 

ώρισμένων περιπτώσεων®. Λόγφ τής ϋφισταμένης διαφοράς ώς πρός τήν 

περιγραςρήν των κωδίκων είς τούς δύο καταλόγους δέν κατέστη δυνατόν νά 

γίνη πλήρης ταύτισις τών ύπ’ άριθμόν: 590, 595, 607, 608, 609, 614,626, 

630. 631, 656, 658, 662, 669, 674, 686, 687, 700, 701, 703, 704, 710, 

730, 731, 732, 751, 756, 758 καί 761 κωδίκων τών περιλαμβανόμενων είς 

τόν κατάλογον του Κουρίλα, πρός τού; αντιστοίχους τοϋ Ευθυμίου Διονυ- 

1. Κρίνω σκόπιμον νά σημειώσω χά κάτωθι παροράματα παρεισφρήσαντα κατά 
τήν δημοσίευσιν τού Καταλόγου : 

Σελ. 260 άριθ. κώδ. 747 άντί ΜΗΗΑΙΟΝ γράφε ΜΗΝΑ10Ν 
» 261 » » 756 > Λατσίου Πσίσίου 
» 263 » » 768 » όχή » «ρχΐί 
> 268 » 642 632 
» 268 πρόσΟες καί 650 

» 268 » Κΰρος Θεόδωρος 594 Θεόδωρος κΰρος (ό 
Πρόδρομος } 594 

2. 'Ως ννο)στόν καί ό σεβασμιώτατος Εύλόγιος Κουρίλας είχε συντάξει κατάλο¬ 

γον τών ανεκδότων χειρογράφων τής I. Μ. Διονυσίου, εχων ύπ’ δψιν καΐ τόν κατά¬ 

λογον ισΰ προηγουμένου Μάρκου (περ. Θεολογία ΙΔ', 1936, σσ. 114-128 καΐ 
330 ■ 347). 

3. Π.χ. οί υπ αριθ. : 69 ί, ΐ25, ι62 και τινες άλλοι κώδικες περιγράφονται 
υπό τοϋ Ευλ. Κουρίλα έκτενέστερον ή υπό τοϋ Ευθυμίου Διονυσιάτου. 
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591 661 611 658 632 609 733 670 694 698 711 728 699 747 749 

592 641 612 632 633 597 651 735 671 767 691 713 712 728 729 721 748 

593 668 613 ■ 635 689 652 743 672 804 692 725 714 733 753 749 751 

594 633 615 719 636 634 653 745 673 800 693 603 715 606 734 618 750 752 

596 687 616 667 637 629 654 738 675 734 694 717 716 673 735 619 752 758 

597 664 617 638 635 655 744 676 736 695 717 643 736 620 753 755 

598 665 618 793 639 599 657 647 677 696 696 697 718 685 737 621 754 756 

599 666 620 591 640 732 659 679 631 697 644 719 794 738 622 755 785 

600 602 621 605 641 637 660 628 680 731 698 681 720 795 739 623 757 771 

601 601 622 648 642 638 661 669 681 610 699 692 721 796 740 624 759 770 

602 611 623 613 643 594 663 592 682 625 702 ■ 722 741 614 776 

603 688 624 646 644 677 664 656 683 722 705 739 723 792 742 615 762 627 

604 398 625 654 645 662 665 3 7ο| 684 762 706 740 724 >89 743 616 

Πίναξ 1. Αντιστοιχία κωδίκων κατά Κουρίλαν ■ Εύθΰμιον Διονυσιάτην. 
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588 725 605 621 621 737 639 666 664 597 688 603 719 615 739 705 762 684 

589 724 606 715 622 738 640:587 
ί 

665 598 689 635 720 702 740 706 767 671 

590 695 607 629 623 739 641 592 666 599 692 699 721 729 743 652 768 689 

591 620 608 714 624 740 643 717 667 616 6941670 722 683 744 655 770 759 

592 663 6091632 
ί 

625 682 644 697 668 593 696:677 
1 

725 692 745 653 771 757 

593 589 610 681 627 762 646 624 669 661 697 696 726 708 747 745 776 760 

643 611 602 628 660 647 657 670 665 727 709 748 746 785 755 

595 605 612 685 629 637 648 622 673 716 699 728 728 712 749 747 790 722 

596 726 613 623 630 659 650 617 677 644 702 668 730 707 750 748 792 723 

597 633 [Ι^ΚΙ 631 679 654 625 678 664 705 711 731 680 751 749 793 618 

598 Η ̂Κκι 632 612 656 664 680 610 708 688 732 752 794 719 

599 639 616 743 633 594 658 611 681 698 713 691 733 753 733 795 720 

600 617 744 634 636 659 588 682 628 715 648 734 675 755 753 796 721 

601 618 734 635 638 660 613 683 627 716 647 735 651 756 754 800 673 

602 600 619ί735 
1 

637 641 661 591 685 718 717 694 736 676 758 752 804 672 

603 693 620;736 638 642 6621645 687 596 718 665 738 654 760 727 

Πίναξ 2. "Αντιστοιχία κωδίκων κατά Εΰθΰμιον Διονυσιάτην - Κουρίλαν. 
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σιατου. Ενεχα τοΰτου οΐ ανωτέρω αριθμοί δεν περιλαμβτίνονται εϊς τούς ύπ’ 

εμού συνταχθέντας δΰο πίνακας.Όμοίως χαΐ έκ τοΰ δημοσιευθε'ντος καταλόγου 
δεν υπάρχουν εις τούς πίνακας οί ύπ’ αριθμόν: 587. 604, 626, 636, 642, 

645, 649, 651, 652, 653. 656. 657, 663, 671, 672, 674. 675,’ 676, 679* 

684, 686, 690, 691, 693, 695. 700. 701. 703, 704, 706. 707! 709.* 710* 

711, 712, 714, 723, 724, 729, 737, 741, 742, 746, 754, 757, 759, 761, 

763, 764, 765, 766, 768, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780. 781 

782. 18Β, 784,^86, 78^, 788,^ 789, 791, 797, 799, δΟΙ, 802 καί 803 κώ¬ 

δικες, εκ των οποίων άλλοι μέν αντιστοιχούν προς τούς ανωτέρω τοΰ Σεβ. 

Ευλογιού Κουριλα καί άλλοι είναι οι επί πλέον υπάρχοντες. 

Η πληρης άποκατάστασις των πραγμάτων ελπίζω νά καταστώ δυνατή 
διά μιας νέας επισκέψεως εις τήν 'Ιεράν τοΰ Διονυσίου Μονήν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΝΑΦΗΣ 

Σΰμμεικτσ 391 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΒΜ 36749 

( Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 151-212) 

Παραθέτομεν ενταύθα βραχύ υπόμνημα περί των πηγών εις τάς οποίας 
άναφέρεται 0 συγγραφεύς των ώς άνω δημοσιευθεισών επιστολών \ χωρίς 
δμως νά νομίζωμεν δτι εξαντλοΰμεν δλα τά εις αύτάς υπάρχοντα στοιχεία. 

Συμπληρώσεις θά είναι λίαν εύπρόσδεκτοι, ιδία δέ προκειμένου περί των 
αναφορών είς τούς στίχους 180, 523, 670, 860, 886, 1021, 1087. 1574/ 

1575, 1704/1705, 1814/1815, 2063. 

Ρ Ο Ν Τ Ε 8 

85. Οί. Μ. Τγ6ϊι, Οπεοΐιίεοΐιε δρποΗννδΓίεΓ, Ρ1ιΐΙο1ο§:ιΐ3 47 (ι888) 

199* Ζεποδίμε 4. 29» Ευείμΐΐι. μά II. 2, 33^ ^ο8■ 0£. 
ΟμίείοΓά 174, 24. ί8ί. ΖεηοΗπβ 2, 75· 'ί83· Οί. δίΓαδο 14, 664. ί87. 
Οί. Ιΐ,βυίμοΐι· δοΐιηείάεννίη, ΡμΓοεηι. §τ., Αρρ. 4, ιοο. ί93. II. 9, 497 

ρΙχΐ3 15, 203. II. 9, 523* Βρ1ΐ63. 4ι 2β. ^7. Ζεηοδίιΐδ 2, 51· 
247. ΟαΐείοΓά 3> 26. ^8. Οί. ΖεποΒΐμδ 2, 4^ εΐε· 3ί4· Οί. 158. 349. 
Ομΐδίοιά 5, 44· ^55. Οά. ι7, 2ΐ8, 3Θ2. Οί. ϋΐο8·6ηΪΒπιΐ3 ι, 65 εΐο. 388. 
Οί. Βίο8:εηΪ3ημ5 2, 79- ^5. Οί. ϋίο§:€ηΐ&ημ5 8, 45 ^^2· ^^0. Οί, θΓε§:. 

ΟγρΓ. I, 76. Απείοΐΐδ ΕΐΕ. Εηά. 7, 2. 452. Οί. Βίο§:6πί&ηυ3 7, 94 

θηκος Ιν πορφύρςι. Αεδορ. Ρμ5. 4^5 &ριιά Ειιοΐ3.η., Αροΐ. 5· 458 
Μμαίι. ι8, 26, Μ&γο. 9, 42, 462. ΟΓμοαΙυπι αρ. δαίιοΐ. ΤΙιεοοΓ. 14, 48· 

489. Οίο§·6πίαηιΐ5 3, ι6. 491. Οιθβ:6ηίμηιΐ3 2, 75 3» ^4- 501. ΕρΙιεε. 4, 

26. 528. ΟαχείοΓά 109,887. 561. ΙαοοΒ. ι,ΐ2. 565. δοαεμίεδ. 570. Ηΐρ- 

ροΐγίαδ. 622. Εειιίεοΐι ■ δαίιηοίάεννίη, ΡαΓοεπι. , Αρρ. 3,44 ^1^· > δορίι. 
Αηί;ΐ§^. 1170, Ρΐιΐΐοαΐ;. 946· 66ί. Οί. Ειΐδίμΐΐι. αά II. ι,2θ6. 684. Ομΐείοτά 
52, 449ι Ειιοίμη., ΤΙτηοη ι8, ΗοΓπιοΐίΓηαδ 6ι. 700. Ομίδίοτά 132, ΐ2ΐ. 702. 

Οί. Ζεηοδίιΐδ 4, 9 ΗθΓοάοΙιΐδ 3. Ι5'^· '^08. δίοΒ. ίίοτ. 84, ΐ5> 

Πο Ιτα 462 Ο, Ώ& ΕταΙ;. Απι. 489 Π- 721. II. 15, 203. 777. Ομίδίοηΐ ιιι, 
897- 780. Οί. Εειιΐδοΐι - δοΙχηοίάετνίπ, Ρεγοοπι. §:γ., Αρρ. 2, 45· 755. 

Οί. Ζοηοδΐιΐδ 2, 49 ^1^^· II. 9. 5θ2. 846. Οά. ι8, 136. 850. ϋΐηάοΓί, 

δοΗοΙία ^Γαεομ ϊη Ηοιηεπ Οάγδδεαιη, ϋ, 659 ’ 66ο. 873. Οί. Βίο^επίμ- 

1. ΕΙς τό κείμενον τών επιστολών παρακαλοΰμεν νά διορθωθώσιν τά άκόλουθ·α 
παροράματα. 214 γ : ή. 471 πειϋονμένονς ·. πει&ομένονς. 473 κα·&εξομένων : καβεζομέ- 

νων. 698 ήν '. ήν. 742 εμαντόν ; εμανιόν. 747 ανζός ικανός, : , αυτοί ικανός. 1018 οϋοα : 

οναα. 1161 Μχοναιν. : εχουαιν, 1162 παρά οοί, : παρά οοι. 1408 άνάγνρον : Άνάγνρον. 
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παδ 2, 83 Α. 881. 0£. Ζ0ποΐ3ίιΐ5 ι, 34· 882. Βίο§^6ηΪ2ΐηιΐ5 3> 3^· 

Η65, Κγ§γ. 34^. 896. θ3.Ϊ5£οΓ(1 96, 782. ,900. 0£. Ζ0πο1>ίπ5 ι, 79 

Απδί&εη. ερ. ι, ο,η. 909 - 911. ΰ£. ΟαΐδίοΓά 239. 2ΐι. 88, 732. 146, 

290. 938- 0£. ΟδΐδίοΓά 105, 86ο. 1048. ΜαΙΐΗ. 5, 29- 1059. Μαΐ3θΗ. 

2, ΙΟ. 1068. Ρΐ3ί;ο, Ρϊιαείίο 83 Ώ. 1072. 0£. ΑΐΗεη. 13, 59θ^· 1083. Οί. 

8αΐά3δ 5.ν. Τιμόθεος. 1089. ΐη ΡοιρΙι. Ι53^. ΐ2/0Α ι8. ΐ.ρ. 3Ι1 η 

££. ΐ3Π]61ΐοΐΊΐΐ5 νΐτ Ργύι. ιΐ2. δεχΤ Επιρ. Άάν Μ3ί:1ι 6,8 ρ. 749. 22 

££., Β35Ϊ1 άε Ιε^. 1ϊ5γ. β^εηί; 9. 45 Βοχι1εη§:0Γ, Αιηπιοη. Ηεηηίαε εϊς 

τάς πέντε φωνάς του Ποοφυοίου ίη Ρδ-Ομίεπ, ϋε ρ3Γΐ;ί6ιΐ5 ρΗϋοδ. ρ. 25, 

28 ££. \νε11ηΐ3πη, Οαΐεπ, ϋε ρίμείΐ:. Εΐρροετ. εΐ: ΡΙδί. 5, νοί. 5. 473. 3 

££. Κ. Μ3χΐπια3 ΡΙ^πυάεδ ίη ·\ν3ΐζ, Ε,ΙιεΙ:. §γ. 5, 45^» ΐ2 ££. 1093. Ομίδ- 

£θΓθ 23, 236. 1152. 0£. ΖεηοΗυδ 5, 79 ΕαδϊΒΐιΗ. αά II. 5. 49°. 

1310. 0£. Ρΐιειείζγθεδ £γ8·. 74. δίιηοηίάεδ £γ§:. 204 ίη ΗγροΐΗ Εηπρ. 

Μεάε» ι εΐ βείιοί Ατίδίορίι. Ες. 1332, ΕγεορΒτοη 1315 εί δοΙιοΗ^δΐ 

αβ. Ιοε. 1360 €1 ΟδΙδίοτθ ΐ02, 833. 1409. 0£. Ζεηο^ίυδ 2, 55 «Ιο., Ατί- 

δίορίι. Ε73· 68. 1490. ΟδίδΙοΓ^ 6γ, 516. 1494. Ζεηο^ίυδ 6, τ8. 1509. 

ϋίοδ^εηΐδππδ δ, 4δ. 1623· 0£. ΑρΗαιοη. Ργο^. 8, Νίοοίααδ Ργο§. ίη 

8ρ6π§:6ΐ, ΕΙιεί. §·γ. 3, 479. 2ΐ. 1667. Οι. Ζεηο^ίιΐδ 5, ιοο, Εηδϊαίΐι. 

11.1,396. 1670. α. Εί^πι. 485, 56, Εί^ηι. Οαθ. δ.ν. χιίλλος, 

διιίάδδ δ.ν. καλόν πραγμα· 1679. δαρίεπίία δ^ίοιηοπίδ 5, 6. 1756. Οί. 

Πίο§:6ηί2παδ 8, 58 εΐο., Ηεδ^εΐι. 8,ν. τενέδιον βέλος. ΡΗοίίπδ δ.ν. τενέ- 

διος πέλεκυς, δαίάέΐδ δ.ν, τενέδιος ξυνηγόρος. 1771. 0£. Ζεηο^ίαδ 4, 76. 

1786. Ο&ίδίοΓά ΙΙ5, 924· ^759. 0£. ΖεηοΗπδ 2, 7ο, ΡοΙΙαχ 9. 6, 6ι. 

δαί(ΐ23 δ.ν. βοΰς έπΙ γλώττης, 1791. 0£. Ρεττγ, Αεδορίε^, £38. 395* 

8ηιΐδ £ε8. 73* 1800: 0£. ϋίο^-επίαηιΐδ 5, 73. Ρ1^ί:ο, Οογ§γ. 447 Α. 1813. 

II- 5. 492. 1846, Ρδαίπι, 23 {24), ι. 1858. 0£. ΡΙαίο Οογ^. 497^-Ρ>. 

2009. Οά. 12, ΐ24· 2068. Οτε^;. Ναζΐα,πζ. Οοπίιια ΤαΙίαηχιιη I, 72 

Μί§:η0 ΡΟ 35* 596 Β ; Νοηπιΐδ Α88α3, δείιοί αά Ιοε. Μί^πε ΡΟ 36, 

1002 Ο Ό ; Β^δΐΠαδ Μίηίιηΐϊδ δεΗοΙ. αθ Ιοε. ίη Νοίίεεδ εί Εχίιαΐίδ άεκ 
ηΐΕηηδεηίΐδ XI, ίί, ρ. 138. 

ΚΟΒΕΚΤ ΒΚΟ\\^ΝΙΝΟ-ΒΑ2ΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ( 1875- 1957) 

Την 23Ί'' Μαΐου 1957 άπέθανε και την έπομένην εκηδεΰθη εν Άθή* 

ναις ό ομότιμος καθηγητής τής Μεσαιωνικής Φιλολογίας του Πανεπιστη¬ 

μίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Β, Παπαδόπουλος. Ό μεταστάς καθη¬ 

γητής έγεννήθη έκ πατρός Βασιλείου Παπαδοπουλου ιατρού τού οθωμανι¬ 

κού στόλου εις τό Πικρίδιον τού Κερατίου κόλπου έν Κωνσταντινουπόλει, 

το 1875, δ'που.καί εσποΰδασε τό πρώτον. Αδελφή του ύπήρξεν ή γνωστό¬ 

τατη διηγηματογράφος Αλεξάνδρα Παπαδοπουλου ( 1868-1906), ή οποία 

ΰπηρέτησεν εις διαφόρους Ιλληνικάς οίκογενείας τής Πόλεως καΐ τού Ιξωτε- 

ρικού ώς οίκοδιδάσκαλος. Τή ύποστηρίξει τής αδελφής του Ιστάλη 6 νεαρός 

Τζαννής (ούτως ήτο γνωστός) είς Παρισίους διά νά σπουδάση φιλολογίαν. 

Έκεϊ εμαθήτευσε καΐ παρ* άλλοις καΐ παρά τφ άκμάζοντι τότε ΟΗ&Γΐβδ 

ΠίεΒΙ (4 1944), τού δποίου διετήρησε ζωηροτάτην τήν άνάμνησιν. Έπα- 

νελθό)ν ΰπηρέτησεν είς τήν Μεγάλην τού Γένους Σχολήν ώς καθηγητής. *Η 

Μικρασιατική καταστροφή καΐ αί Ιπακολουθήσασαι δυσχέρειαι εΰρον τόν 

Παπαδοπούλαν μέλος τού Μεικτού Συμβουλίου καΐ πρόεδρον (τόν ύστα¬ 

τον ) τού περίφημου έκείνου Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως. Ό δέ λογιώτατος οίκουμ. πατριάρχης Βασίλειος ό Β' άπό 

Άγχιάλου (Γεωργιάδης), άπένειμεν αύτφ διά πιττακίου τό δφφίκιον τού 

άρχοντος Μεγάλου ΰπομνηματογράφου τής Μεγάλης τού Χριστού Έκκ?ιη- 

σίας(1924). Άλλ* οί Τούρκοι διέ?ιυσαν τόν Σύλλογον, μετέφεραν τήν 

βιβλιοθήκην του είς ’Άγκυραν καΐ ΰπέβλεπον τόν πρόεδρον. Ό Παπαδό¬ 

πουλος κατέφυγεν είς τήν Ελλάδα, δπου άμα τή συστάσει τού Πανεπ. Θεσ¬ 

σαλονίκης (1926) διωρίσθη τακτικός καθηγητής τής Μεσαιωνικής Φιλολο¬ 

γίας. Ήτο παρ* ήμίν ό πρώτος και μόνος μέχρι τότε βυζαντινολόγος μή 

νεοελ?ι.ηνιστής, άφωσιωμένος είς τήν μελέτην τής Μέσης Ελληνικής Γραμμα¬ 

τείας. Πράγματι είχε δημοσιεύσει τήν διδακτορικήν του διατριβήν : ΤΙιεοάοΓε 

Π ΕΗδομηδ ίπιρετειΙεαΓ άε Νίεέε ( 1908), ή οποία έσχε μίαν ατελή μετά- 

φρασιν καΐ ελληνιστί (εκδοσις «Ελληνισμού», Ιν *Αθήναις 1909) καΐ 

μίαν ιστορικοφιλολογικήν πραγματείαν περί τού εν Κωνσταντινουπόλει περί¬ 

φημου ναού τών Βλαχερνών (Εε ρειίηίδ ε£ Γε^ΗδΟδ άβδ ΒΠοΙιέΓπεδ, *Αθή- 

ναι 1928). Γενόμενος καθηγητής έν Θεσσαλονίκη ήσχολήθη περί δύο κυρίως 

θέματα: α') Μέ τόν Γεώργιον Χιονιάδην, αστρονόμον καί επίσκοπον, τού 

οποίου εξέδωκε τάς έπίστολάς ('Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπ. Θεσ- 
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σαλονίκης, τόμος Α', 1927, σσ. 151-204, ανατυπον 1929, σσ. 54 + 3 

πίν. β') Μέ τον ιστοριογράφον τής άλώσεως Γεώργιον Σφραντζήν, 

τοΰ οποίου ήρχισεν εκδίδων τό ΟΙίΓοηίοοπ Μ&]ιΐ5 (Βίΐ3Ηο{:1ΐ60& Τ6ίΐ1)η€- 

ΓΐΕημ Α, 1935). 'Ως γνωστόν, ό Γεώργιος Φραντζής (ώς ήτο γνωστός 

παλαιό^εν και ώς επέμενε λέγων και γράφων αυτόν ό άείμν. Παπαδό- 

πουλος), εγρα-ψε τό Χρονικόν αύτοίί (ιστορίαν τής άλώσεως Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως υπό των Τούρκων ιδία) υπό δυο μορφάς, μίαν δημωδεστέ- 

ραν και σύντομον (ΟΙίΓοηίοοη Μίηιιε) καΐ ετέραν εκτενεστέραν καΐ 

λογιωτέραν (ΟΙίΓοπΐαοη Με]ιι5). Ό Παπ. ηρχισεν Ικδίδων κριτικώς τό 

ΜΕ^ιι5, άλλ’ ό έπελ-θύίν πόλεμος καΐ τό γήρας άνέκοψαν την εργασίαν του. 

Παραλλήλως εδημοσίευσε δεκάδα μελετών και ανακοινώσεων διά των οποίων 

άπέδειξεν δτι τό Μ&ίμε ήτο πλαστογραφημένον καΐ ό αληθής Σφραντζής 

ευρίσκετο είς τό Μίπυε. Την άπο-ψιν ταύτην ΰπεστήριξε τό πρώτον είς τό 

Δ'Βυζαντινολογικόν Συνέδριον έν Σόφιςι { 1934), δπου αΰτη έπεσεν ώς 
δυσάρεστος βόμβα. 'Αργότερον ή άποψις αύτη Ιπεκράτησεν. 

Ό Παπαδ. ΰπηρέτησεν Ιν Θεσσαλονίκη μέχρι τοΰ 1938, ό'τε παρητήθη. 

Μολονότι δ’έξελέγη τον Ιανουάριον τοΰ 1939 καθηγητής έν Άθήναις 

(εχων τόν γράφοντα συνυποή;ήφιον!), δεν διωρίσθη ΰπό τής δικτατωρίας 

Μεταξά, σφοδρώς άντιδράσαντος τοΰ φιλολογικώς άνηφερομένου προς 

αΰτόν καΐ τάς Ικδόσεις του έπικρίναντος άειμν. συναδέλφου του X. X. Χα· 

ριτωνίδου®. Ό Παπαδ. ^μεινεν είς τάς Αθήνας Ιδιωτεύων, άπεσύρθη δ’εΐς 

Νέαν Σμύρνην, όπου είχε μικράν οΙκίαν και εζη τιμώμενος καΐ άγαπώμενος 

άπό τούς συμπολίτας του καΐ τούς μαθητάς του, Διετέλεσε μέλος τοΰ Δ.Σ. 

της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ( 1948 -1954), είς τήν Επετηρίδα 

τής όποιας ίκανα εδημοσίευσε, σύντομα συνήθως. Έδημοσίευσεν Ιστορικήν 

πραγματείαν «Ή Κρήτη υπό τούς Σαρακηνούς» (εν Άθήναις 1948)*, είς 

τήν οποίαν ώρμήθη τό μέν άπό τοΰ Σφραντζή, τό δέ Ι| όσων εγώ περί τοΰ 

θέματος ειχον δημοσιεύσει καΐ ανακοινώσει. Ή ε'κδοσις τοΰ βιβλίου τούτου 

(αμελέστατα γενομένη υπό τοΰ εκδότου, προς μεγάλην θλΐψιν τοΰ συγγρα- 

φέως), έγένετο αφορμή νά συνδεθώμεν. Ό Παπαδ. μ’ενθουσιασμόν εδέχθη 

καί έκρινε τό βιβλίον μου περί Ιωσήφ Βρυεννίου ( 1947 ) και τήν εκλογήν 

μου^ώς τακτικοΰ καθηγητοΰ τής Βυζ. Φιλολογίας (1949), λόγω δέ και εργφ 

μέ ύπεστήριξεν έκτοτε, εμέ και τούς μαθητάς μου. Είχε δέ προς τοΰτο 

καταλλήλους ευκαιρίας, ατε δημοσιογράφων τακτικώς διά τής εφ, «’^Εθνος^ 

1. Μια $κ των επιστολών έτυπώθη είς τόν τόμον I τών ΜέΙ&π§β8 01ι3γ168 

Βίεΰΐ, Ρ&ΓΪδ 1930, σσ. 257 -262: ΙΙηε ΙσίίΓε <3β 0Γ6§:οΪΓε ΟΗίοηίδάέδ, ένέςπε 
άε Τδΰηζ ( Ε.&ρροΓί5 επΐτε Βγζ&ποε βΐ Ιοε Μοη^οΐδ άε Ρετδβ ). 

2. Πρβλ. τήν έπίκρισιν τών έ.πιστολών τοί3 Χιονιάδου έν Έπ. Φιλ. 2χ. Π. Θεσσ. 

Α', σσ. 260 - 280. ΚαΙ περί Σφραντζή πολλσχοΐί έσημειωσεν ό άείμν. X. X. Χσριτωνίδης. 

3. Κρίσις υπό Μ. Π α ρ λ α μ α έν Κρ.Χρ. Β'. 1948, σσ, 577 -583. 
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τής πρωτευούσης. Μάς ένίσχυσεν οικονομικώς διά τήν έκδοσιν τοΰ Β' τόμου 

τών “Υμνων Ρωμανού του Μελιρδοΰ (εν Άθ. 1954), τόν όποιον ευγνωμο- 

νοΰντες οί συνεργάται τω άφιερώσαμεν. 

Ή μόνωσις, ή ασθένεια, τό γήρας (διατηρήσαν παρά ταΰτα αλώβητα 

τήν γαίνατικήν ευγένειαν, τήν κωνσταντινουπολιτικήν προσήνειαν και τήν 

ί φαναριωτικήν ευστροφίαν και τό πνεύμα τοΰ άνδρός) εμάραναν τόν Παπαδ., 

δ οποίος έλησμονήθη είς Ν. Σμύρνην μέχρι σημείου πολλοί νά εκπλαγοΰν 

δ'ταν ειδον τήν άφιέρωσίν μας τφ 1954, διότι έθεώρουν αυτόν άποθανόντα ! 

Δεν έλει·ψαν αί πικρίαι τοΰ επαγγέλματος. Ένεκαρτέρει δμως χριστιανικώ- 

τατα, έμ-ψυχούμενος άπό ολίγους μαθητάς καί φίλους ώς δ κ. Εύελπίδης 

Λιβεριάδης. Άφοΰ πρώτον άνετύπωσε τά διηγήματα τής αδελφής του 

' (Άθήναι 1954), πράγμα είς τό οποίον τόν εβοηθήσαμεν δ υποφαινόμενος 

καΐ ό βοηθός μου νέος φιλόλογος κ. Διον. Ρούσσας (τόν οποίον έχρησιμο- 

ποίει ώς γραμματέα), άνέθεσεν έσχάτως είς τόν διδ. κ. ’Οδ. Λαμψίδην τήν 

' συναγωγήν καί τύπωσιν τών γαλλιστί καί ά. ύπ’ αύτοΰ γραφέντων, είς 

μικρόν τόμον μη κυκλοφορήσαντα, προ τοΰ θανάτου του 

'Ως προς τά σημειώματα του διά τήν Ικδοσιν τοΰ Σφραντζή (καί δή 

τοΰ β' τόμου), άπέβλεήιεν είς τόν νέον Γάλλον (διαμαρτυρόμενον ώς δ 

^ ΠίεΗΐ!) κ. }Ε0(ΐμβ5 ΒοτηρΕίΓεδ, καθηγητήν έν Κόπποδ, βυζαντινολόγον, 

άθετήσαντα έπιτυχώς τμήμα τοΰ ιστοριογράφου τούτου. Ό κ. Βοπιρ&ίΓ6 

μ* έβεβαίωσεν έσχάτως δτι παρέλαβε τά σχετικά σημειώματα κλπ. καί δτι 

μετά τριετίαν έ^Λίζει νά δυνηθή νά επιχείρηση τήν έκδοσιν διά τής ΟοΙ- 

Ιοοίίοη Βιιάέ τών Παρισίων (επανεκδίδων καΐ τόν Α' τόμον). 

Έάν άποβλέψωμεν είς τό εργον του, ό Παπ. δεν έγραψε πολλά ώς δ 

, Σπ. Λάμπρος ή δ Ν. Βέης ή σπουδαία τόσον δσον δ Κ. "Αμαντος. Έξ 

άλλου ή φιλολογική του κατάρτισις ύστέρει, ώστε αι έκδόσεις του δεν ήσαν 

άψογοι. Άλλ* ή προσφορά του εις τόν Σφραντζήν είναι σπουδαία και πάν¬ 

τοτε ωφέλιμος. Έάν άποβλέψωμεν εις τόν άνθρωπον, ούτος ήτο πράος, 

ευγενικός και φιλόφρων, τρέφων βαθύν σεβασμόν πρός τήν Εκκλησίαν, εις 

τήν παράδοσιν, καί θερμά αισθήματα (έκδηλουμενα πο?Λάκις διά δακρύων) 

διά τό έθνος, τό ελεύθερον καί τό δουλεϋον. Χάριν αυτού διέθηκε τόν βίον, 

διδάσκων, γράφων, δμιλών, ένθουσιών. Ή μνήμη του έσται άληστος^. 

ΝΙΚ0Λ40Σ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1. Ί. Β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ΑΙ περί του Γεωργίου Φραντζή διατριβαί. 
Έκδίδοντοι έπιμελείφ ’Οδυσσέως Λσμψίδου, Δ Φ., Άθήναι 1957, 8*^, σσ. 125 ( + 3). 

Τό βιβλίον τοΰτο, περιελθόν είς τήν κυριότητα τοΰ δημοσίου (διότι ό Παπ. άπέθα* 

νεν άνευ κληρονόμων κοί διαθήκης) ελάχιστα έκυκλοφορήθη. 
2. Σημειώ εδώ και τό σπανιώτερον δημοσίευμα τοΰ Παπ. : Ε.6ο1ι6Γο}ι63 Βγ- 

Ζίΐη1ϊη63. Α. 1,63 οίίεΓπεε ό. οίεΙ οηνετΤ εί Ιο ίοδδέ άοδ τπιΐΓ&ίΙΙοδ άβ Βγζ&ηοβ 
ρ&Γ ΐ63.η Β. Ρ&ρ&άοροηΐοδ, Οοηδΐ&πίίπορΙε 1919, 8“^ μέγα, σσ. 8. 



Βιβλιοκρισία 397 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ1 

α) Εβρίηίνβα Οανα^βα, Εάί^ίβ οηϋοα. —Εάΐίηνα Αβαάβηιίβί ΗβριώΙίοη 
ΡορηΙανβ Εοίπίηβ (Αάιιηατβα ίζυοανβίον υβϋΗΐιιΙαΐ άτβρί τοπιιηβδο 
Βονΐβ}, 1955. Σελ. XXVI καΐ 336. 

β) ΡνανίΙηίΰβαδοα Οοηάίαα 1780, Εάΐ^ΐβ ονϋίΰα.—Εάϋητα Αοαάβηιιβί 
ΡβρίίΜΐοη ΡοριίΙατβ ΙίοΜίηβ (Αάυ,ηανβα ίζνοατβΙοτ νβοΗίηΙηι άτβρί 
νθη%ίηβ8θ 8ΰνΐ8, Π), 1957. Σελ. 268. 

*Αμφότερα τά βιβλία, Ιξ ών τό πρώτον περιέχει τον Βλαχικον Κώδικα 

του Γ. Καρατζα (1818) καΐ τό δεύτερον τό Συνταγμ<άτιον Νομικόν τον 

*Αλεξ. *Υ·ψηλ«άντη ( 1780), αποτελούν Ικδόσεις τής Ρουμανικής Ακαδημίας 

του Βουκουρεστίου είς τήν ΰπό ταΰτης μεταπολεμικώς ΙγκαινιασΟεΐσαν συλ¬ 

λογήν των πηγών του αρχαιότερου Ιγγράφου ρουμανικού δικαίου, εν ή, κατά 

τήν σχετικήν αναγγελίαν, πρόκειται νά δημοσιευθοΰν καΐ άλλαι νομοθετικοί 

συλλογαΙ εϊς κριτικός έκδόσεις. 'Αμφότερα τά βιβλία, πλήν τής κριτικής 

Ιπανεκδόσεως των κειμένων, περιλαμβάνουν καΐ σύντομα εισαγωγικά 

σημειώματα περί τής Ιστορίας, των πηγών και τών προηγηθεισών έκδόσεων 

εκάστης τών δημοσιευομένων νομοθετικών συλλογών, Ιπίσης δέ καΐ παραρ¬ 

τήματα, εν οΐς παρατίθεται ή πρός Ικάστην τών συλλογών τούτων συναφής 

νομοθεσία καΐ νομολογία ώς καΐ βιβλιογραφία, λεξιλόγιον κλπ. Άμφότερα 

τά βιβλία περιέχουν και εκτενείς περιλήψεις περί τής ιστορίας, τής σημα¬ 

σίας, τών εκδόσεων κλπ. εκάστης συλλογής, δημοσιευομένας είς γλώσσαν 

ρωσσικήν και εις γλώσσαν γαλλικήν. Τέλος, άμφότερα τά βιβλία έξεδόθη- 

σαν ΰπό πολυμελούς παρά τή Ρουμανική Ακαδημία ειδικής διά τό άρχαιό- 

τερον ρουμανικόν δίκαιον επιτροπής, εργασθείσης ΰπό τήν καθοδήγησιν 

του πολιοΰ πλέον σήμερον πρώην αρεοπαγίτου καΐ μέλους τής *Ακαδημίας 

του Βουκουρεστίου Αηάτοί ΚΜαΙοδοα, άποτελουμένης δ* ΰπό τών Α1. 

ΟοδΙίη, V. Οτοοα, Ν. θ3§αονία, V. Οαίΐοεδοα. Ο. Τε§:^π6απιι, ΑπΓβΙ 

83ν&, Ειι§·6η ΗεΓοναηα, κ.ά. 

Ή ιστορία του άρχαιοτέρου ρουμανικού δικαίου είναι, ώς γνωστόν, 

στενώτατα συνδεδεμένη πρός τήν ιστορίαν τοΰ έλληνοβυζαντινοΰ δικαίου. 

Ή επιρροή τοΰ τελευταίου τοΰτου εΐχεν αρχίσει νά άσκήται ενωρίτατα, 

ήδη πολύ προ τοΰ ιζ' αιώνος, δτε αι βυζαντιναΙ συλλογαΙ τοΰ κανονικού 

δικαίου, ιδιαίτατα δέ τό Σύνταγμα τοΰ Ματθαίου Βλαστάρη, άπετέλεσαγ 

δίκαιον έφαρμοζόμενον εις τάς παραδουνάβιους χώρας, είς τάς οποίας Ιξ 

ετέρου και τό λαϊκόν βυζαντινόν δίκαιον ειχεν εισδΰσει επίσης ΰπό τήν 

μορφήν συλλογών λαϊκού καΐ κανονικού δικαίου, συνταχθεισών καΐ ενωρί* 

τερον άλλ’ ιδίως από τών χρόνων τοΰ εν Βλαχίςι ήγεμονεΰσαντος Ματθαίου 
Βεσσαράβα (1632- 1654) και εφεξής. Ή λάμψις τοΰ ενδόξου βυζαντινού 

παρελθόντος δεν άφισεν άνεπηρέαστον τήν εξέλιξιν τής ιστορίας τοΰ ρου¬ 

μανικού δικαίου. Θά πρέπει δέ νά δεχθώμεν, δτι πέραν τής διά τής ξηράς 

άσκηθείσης Ιπιρροής, το βυζαντινόν δίκαιον ΙνωρΙς Ιπίσης είχεν αναπλευ- 

σει τον Λοΰναβιν όμοΰ μέ ποικίλας εκδηλώσεις τοΰ βυζαντινού πολιτισμού, 

μΰθους, έθιμα, γλώσσαν κλπ., διά νά διαβρώση άποφασιστικώς άλλα και 

γονίμως τό έδαφος τών παραδουνάβιων χωρών, και τοΰτο πριν ή είς τάς 

χώρας ταΰτας τό βυζαντινόν πνεΰμα άναπτυχθή εις παράγοντα κατ* Ιξο- 

χήν χαρακτηριστικόν κατά τούς χρόνους τών Ιλληνοβυζαντινών φαναριωτών 

ήγεμόνων. 
*Η περίοδος τών βυζαντινής προελεΰσεως φαναριωτών ήγεμόνων, άρξα- 

μένη Ιν Μολδαβία μέν τό 1711 Ιν Βλαχίμ δέ τό 1716 καί λήξασα είς άμφο- 

τέρας τάς ήγεμονίας τό 1821, χαρακτηρίζεται μέ τήν έκδοσιν πολλών νομο¬ 

θετικών κειμένων, ΰπό. μορφήν αυτοτελων κωδίκων είτε μεμονωμένων χρυ 

σοβοΰλλων εΤτε άλλων διατάξεων, τά πλεΐστα τών όποιων έχουν δημοσιευθή 

κατά τούς νεωτέοους χρόνους ενώ τινά Ιξ αύτών παραμένουν εΙσέτι άδημο- 

μοσίευτα (βλ, τελευταϊον Ρ. Ζεροε, Ε’ίηίΐαοηοε άιι άτοΐΐ: επτ 
1μ Ιό^ΐδίμίΐοη Γοαιτίδΐηθ άε Ια ρέτΐοάε άεε ρήηοεε ρΐιμπμηοίεε, εν 

«ΙνΈατορα ε ΐ1 (ϋΓΪίΙο Κοπι^ηο ». Βίαάϊ ϊη ιηεηιοπμ Ρ. ΚοεοΙι&ΙίεΓ, I, 

1953, σελ. 429-437, Α1. δοΐονΐεν, ΕΜπΠαεηεε άιι άΓΟίί 5γζ3Πΐ:ιη 

άμηε Ιεε ρμγε οΓΐΙιοάοχεε, Ιν « Ε.εΐ3ζίοιιΐ άεΐ X εοη^Γεεδο ΐπίετη. άΐ 

εοιεηζε δίοτΐοΐιε, VI, 1955, σελ. 599-650, ιδιμ σεΛ. 622 επ., παρ οις και 
ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία). Έκ τών νομοθετικών τούτων κειμένων δια 

τήν Μολδαβίαν μέν τό σημαντικώτατον ΰπήρξεν ό Πολιτικός Κώδιξ τοΰ 

Σκ. Καλλιμάχη (1813- 1817), διά τήν Βλαχίαν δέ πλεΐστοι κώδικες, ήτοι 
ό Νομοκάνων τοΰ Γ. Τραπεζουντίου (1730) καί τό Νομικόν Πρόχειρον 

τοΰ Μ. Φωτεινοποΰλου ( 1765 ), ώς επίσης καί τά ήδη εκδεδομένα κείμενα 

τοΰ Συνταγματίου Νομικού τοΰ Άλ. Ύψηλάντη (1780) καί τοΰ Βλάχικου 

Κώδικος τοΰ Γ. Καρατζα (1818 ),— άπαντα προδήλως επηρεασμένα Ιντονώ- 

τατα από τό έ?ι.ληνοβυζαντινόν δίκαιον, ΰπό την έποψιν δέ ταΰτην σημαν- 

τικώτατα διά τε τήν ιστορίαν τοΰ ρουμανικού αλλά καί τοΰ ελληνικού 

δικαίου τοΰ ιη' αιώνος καί τών αρχών τοΰ ιθ' αίώνος. 

Οί τελευταίοι οΰτοι βλαχικοΐ κώδικες, τό « Συνταγμάτιον » ^οϋ 'Υψη- 

λάντη και ή «Νομοθεσία» τοΰ Καρατζα, επανεκδίδονται νΰν εις τούς ώς 

ανωτέρω σημειουμένους δυο τόμους τής Ρουμανικής Άκαδημίας.Ή έκδοσις 

αυτών εκ νέου ΰπό συγχρόνων ρουμάνων επιστημόνων φέρει είς τό προσκή- 
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νιον και παλι,ν^ζωηοοτοτα τά προβλήματα τής ίστορίας τών δήο τούτων 
κωδίκων και των άμεσων αΰτών πηγών. Ή δ' έπανεΐέτασις τών πρόβλημά- 

των τούτων εν οψει των συμπερασμάτων τών ρουμάνων ίστορικών βεβαίως 
ενδιαφέρει ζωηρως και τήν Ιλληνικήν έπιστήμην, εις τρόπον ώστε νά είναι 
επιβεβλημένοι αι κατωτέρω σημειούμεναι παρατηρήσεις. 

Τό Συνταγμάτιον Νομικόν τού Αλεξάνδρου Ύψηλάντη (Ρτανίΐηϊ- 
000300 Οοηά,οο) Ιξ,δόθη εν Βουκουρεστίφ εν ετει 1780. "Εκτοτε άνετυ- 

πω«_η επανειλημμενως Ιν Ρουμανίρ. Τελευταία δέ κριτική ϊκδοσις τού ΙλΛη- 

νικου συνοδευομενου καί υπό τού ρουμανικοί κείμενου τού Κωδικός 6πΙ τή 
βασει των παλαιοτέρων έκδόσεων αΰτοϋ καί δύο χειρογράφων, επί π?.έον δέ 
και μετά μακρας εισαγωγής καΐ Ιστορικής άνασκοπήσεως τών Ιν τώ Συντα- 

γματιφ^ θεσμών, έγένετο. μετά επιτόπιου έρευναν καΐ έν Ρουμανίρ" κατά τό 
1981. υπο του γραφοντος έν -Αθήναις τό 1936 (Π. Ζέπου. Συντανμά- 
των Νομικον κλπ. «Πραγματεϊαι τής Ακαδημίας -Αθηνών». Δ. 2. 1936). 

Ηδη ή νεα ρουμανική έκδοσις, ήτις άναγγέλλεται ένταϋθα. είναι κρι¬ 

τική έκδοσις του τε Ιλληνικοϋ καΐ τοϋ ρουμανικού κειμένου έπΙ τή βάσει 
των παλαιοτέρων Ικδόσεων και τών ΰφισταμένων χειρογράφων μέ πολλάς 
παρατηρήσεις καΐ διορθώσεις είς άμφότερα τά κείμενο, τό τε Ιλληνικόν καΐ 
τό ρουμανικόν. Η νεα ρουμανική έκδοσις άποδέχεταί τινας τών ήμετέρων 
διορθω^σεων του έλληνικου κειμένου Ινώ άποκρούει όίλλας έξ οήτών. Περιέ¬ 
χει δ επίσης ή νέα έκδοσις πολλά κείμενα συναφή πρός τήν Ιστορίαν τοΰ 
^υνταγμαιίου (τινά τών οποίων κατά τήν Ιλληνικήν αΰτών άπόδοσιν Ιδη- 

μοσιευσαμεν καΙΙντή ήμετέρρ Ικδόσει τοΰ 1936). Ινδιαφερούσας τινάς 

καθ^,ηΓ' δναφερομένας είς τό Συνταγμάιιον, άς καΐ πίνακα 
ύλην καΙ λεξιλογιον (οίον καΐ έν τη ήμετέρς: έχδόσει). οΰτως <δστε ή 

εα έκδοσις έμφανίζεται^ άκρως επιμελημένη καΐ επιτυχής. Παρατηρήσεις 
τινας θα είχε βεβαίως να σημειώση ό γράφων καΐ δσον άφορά τήν δρθήν 
ραφήν του ελ?.ηνικοΰ κειμένου (λ.χ. « όπου» άντι « όποό » κ ά ) ώς κα'ι 
ορν αφόρα προφανή τινά τυπογραφικά λάθη (λ.χ. σελ. 63, στίχ. II σελ. 

^ , στιχ. 3, σελ. 97, στίχ. 27 κλπ.). Τοιαΰται δμως παρατηρήσεις είναι 
ονευ αποφασιστικής σημασίας. Τοΰναντίον, ό γράφων δέν δύναται νά συμ- 

φωνηστ, ρος οσα οΐ ρουμάνοι έκδόται σημειοΰν έν τή εισαγωγή των έν 
σχεσ« πρς την ιστορίαν τής έκδόσεως κα'ι τάς πηγάς τοΰ Συνταγματίου. 

Κατο τους ρουρνους συγγράφεις, έκ τών κυρίων λόγων τής έκδόσεως τού 
Συνταγματίου υπηρξεν ή κατά τό τέλος τοΰ ιη' αίώνος σημειουμένη παρακμή 
του φεουδαλρμ™ και βαθμιαία όνάπτυξις τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήμα 
ρς, πλην του λογου δε τούτου τήν έκδοσιν τοΰ Συνταγματίου έπέβαλον και 
η κατα την ροχην ερινην αναπτυσσομένη όρμή πρός κωδικοποίησιν αί 
συνεπειαι ^ης συνθήκης τοΰ Κιουτσοΰκ - Καϊναρτζή ( 1774), ή τάσις τοΰ 
ήγεμονος Οπως παρασχη νομοθεσίαν εΰ’ληπτον κλπ. Τούς τελευταίους τού- 
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τους λόγους εϊχομεν καί ήμεΐς σημειώσει έν τη Ικδόσει ημών τοΰ 1936, 

ϊΓροσθέσανιες καΐ τήν κατά τήν κρίσιμον εποχήν άκμάζουσαν αν·0ησιν τών 
ελληνικών γραμμάτων εν Βλαχίςι. Τήν τελευταίαν ταΰτην άντί?ςη'ψιν απο¬ 

κρούουν δμως νΰν οί ρουμάνοι έκδόται. Τούτο δ* δλως άδικαιολογήτως, ώς 
φρονοΰμεν, δεδομένης τής αναμφισβήτητου έκτάσεως τής ελληνικής έπιρ- 

ροής κατά τά τέλη τοΰ ιη' αιώνος εις άμφοτέρας τάς παραδουνάβιους ηγε¬ 

μονίας. Άδικαιολογήτως δμως επίσης, ώς φρονοΰμεν, αποκρούουν οΐ ρου- 

μάνοι έκδόται και τήν ήμετέραν ύπό-θεσιν, κα·θ* ήν άμεσος συντάκτης τοΰ 
Συνταγματίου ύπήρξεν επιτροπή τις ή αφανής τις ελληνοδιδάσκαλος έργα- 

σθείς ΰπδ τήν έπίβλεψιν τοΰ ηγεμόνας, ώς και δτι 0 κώδιξ συνετάχ-θη πρώ¬ 

τον έ/ι?ςηνιστΙ καΐ είτα μετεγλωττίσ-θη ρουμανιστί. Περί τών δεμάτων τού¬ 

των έγρά·ψαμεν ήδη αρκετά έν τή ήμετέρφ Ικδόσει τοΰ 1936 (σελ. 33 επ.), 
ώστε νά μή παρίσταται άνάγκη νά έπανέλθωμεν νΰν ένταΰθα. Ή αντίθε¬ 

τος άπο-ψις τών ρουμάνων Ικδοτών, καθ’ ήν τό Συνταγμάιιον έγράφη πρώ¬ 

τον εις τήν ρουμανικήν καΐ εΐτα μετεγλωττίσθη είς τήν Ιλληνικήν, έλέγχεται, 
πλήν άλλων, Ιπαρκώς ώς άνακριβής καΐ Ικ τής ρητής περί μεταφράσεως 
μνείας είς τό χρυσόβουλον τοΰ 1775 ...έκάμαμΒν έ'ν νομικόν, τό όποιον... 
μεταφράσαντέζ το είς τό βλαχικόν, ϋ'έλομεν τό έκόώσει εΙς τύπους... Ό 
ρόλος δέ τοΰ Εηθοίιι’ίδ Υδο^Γεδου δέν φαίνεται νά ΰπερέβη τον τοΰ άπλοΰ 
μεταφραστοΰ έκ τής Ιλληνικής εΐς τήν ρουμανικήν, ώς τοΰτο έσημειώσαμεν 
έν τή ήμετέρρ: έκδυσει τοΰ 1936. ΈπΙ τών σημείων τούτων διαφωνοΰμεν 
ριζικώς πρός τούς ρουμάνους Ικδότας. Πρός τούτους δμως διαφωνοΰμεν 
καΐ περαιτέρω ώς πρός τήν έκτίμησιν τής οΰσίας τών διατάξεων τοΰ 
Συνταγματίου, τό οποίον, κατά τούς ρουμάνους συγγραφείς, άποδίδει πρω· 

τίστως τό Ιθιμικόν δίκαιον τής Βλαχίας ώς καΐ τήν πραξιν τοΰ ηγεμονικού 
« διβανίου », ενφ έν τή ήμετέρρ, Ικδόσει άπεδείξαμεν, ώς φρονοΰμεν, άναμφι- 

σβητήτως, οτι ό συντάκτης τοΰ Συνταγματίου ήντλησε κυρίως από τό ελλη- 

νοβυζαντινόν δίκαιον, ώς τοΰτο είχε διαμορφωθή εί; δίκαιον δημώδες, χωνεΰ- 

σαν έν εαυτφ διατάξεις αύτοκρατορικάς βυζαντινός και πανάρχαιον αλλά ζων¬ 

τανόν ελληνικόν εθιμικόν δίκαιον. Τοΰτο δ’ έπαρκώς άπεδείχθη εκ τής έν τώ 
Συνταγματίφ καταστρώσεως θεσμών, οιος ό τής δουλοπαροικίας, δ τής 
έμφυτεύσεως, δ τής πωλήσεως κα'ι τής καταχωρίσεως είς ειδικά βιβλία, δ τής 
προτιμήσεοίς, δ τοΰ δανείου και τών τόκων και τής εγγυήσεως, δ τής οικο¬ 

γενειακής κοινοκτημοσύνης, δ τής προικός, κ.ά., δ τής ρυθμίσεως τών 
1)0Π£ΐ ΠΊΕΐοΓη», τής έκ διαθήκης και τής έξ αδιαθέτου διαδοχής, τών 
ειδικών δικαιωμάτων τών άρρένων κατιόντων έπι τοΰ πατρικοΰ οϊκου, 
τοΰ αποκλεισμού τών προικισθεισών θυγατέρων έκ τής κληρονομιάς, 

τής συνεισφοράς τής προικός, τών « ψυχικών », τών « τριμοιριών » κλπ. 
Τοιοΰτοι θεσμοί δέν απαντούν μέ πλήρη ρύθμισιν εις τό άλλως πενι¬ 

χρόν εθιμικόν ρουμανικόν δίκαιον. Δυσχερώς ούτως έν τελεί δύναται 
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νά ΰποστηοιχθΐ), ως τούτο πράττουν οι ρουμανοι εκδόται, δτι τό 2υντα- 

γμάτιον άπετέλεσε κατά τό πλεϊστον κωδικοποίησιν του άγραφου ρουμανι¬ 

κού δικαίου, του οΙοίοείηΙ ρ&ιπάπΐηΐιιί των παραδουνάβιων χωρών. Όρθο- 

τέρα δέ παραμένει ή ελληνική άποψις, ώς αυτή ΰπεστηρίχ'θη παρ* ήμών 

ήδη από του 1936, έγένετο δέ δεκτή καί υπό πολλών άλλων ( βλ. ουτω προ- 

χείρως Ο. Βοδοΐετ, εν « Βγζ&ηίΐπίδοΐι- Νεα§^Π6α1ιί5θ1ΐ6 

16, 1940, σελ. 255-263, *Ι. Σόντην, έν « *Αρχείφ Ιδιωτικού Δικαίου», 

5, 1938, σελ. 70 έπ., Γ. Π ε τ ρ ο π ο ΰ λ ο υ, 'Ιστορία καί ΕΙσηγησεις Ρωμαϊ¬ 

κού Δικαίου, 1944, σελ. 277 κλπ.). 

'Η «Νομοθεσία» του Γ. Καρατζά, άλλως ό Πολιτικός Κώδιξ τής 

Ούγγροβλαχίας ή απλώς Βλάχικος Κώδιξ (Ι^ε^^ίαΐΓεει συνετάχθη 

εις τήν ελληνικήν καί μετεφράσθη είς τήν ρουμανικήν, έξεδόθη δ* εν Βου- 

κουρεστίφ τό 1818, μετά προεργασίαν άρξαμένην τό 1812, δτε ό ήγεμών 

άνήλθεν είς τόν θρόνον τής Βλαχίας, Έδημοσιευθη δ’ ό κώδιξ έπανειλημ- 

μένως κατά τε τό ελληνικόν καί τό ρουμανικόν κείμενον αυτοΰ, — τό ελλη¬ 

νικόν κείμενον έν Βιέννη τό 1818, δθεν άνετυπώθη εν *Ι. καί Π. Ζέπουι 
^μ3 ΟΓΕΟοοΓοηι&ηυιιι, τόμ. 8, *Αθήναι 1931, σελ. 359· 440, ε'νθα επίσης 

(σελ. IX■ XVI) Ιδημοσιευθη καΐ ύπό Κ. Τριανταφυλλοποΰλου, 

Σημείωμα περί των ελληνικών εν Ρουμανίςι κωδικοποιήσεων. Κατά τήν 

όρθοτέραν γνώμην, τήν διατυπωθεΐσαν ΰπό του Κ. Τριανταφυλίιοπουλου, 

συντάκτης του Βλάχικου Κωδικός ΰπήρξε πρωτίστως ό "Ελλην ποιητής 

*Αθανάσιος Χριστόπουλος, δστις διά τήν σύνταξιν του ελίνηνικου κειμένου 

του κώδικος ήντλησεν ιδίως άπό τό βυζαντινόν δίκαιον. Κατά τήν γνώμην 

δμως τών ρουμάνων Ιστορικών καί τελευταίων εκδοτών του κώδικος, οΰτος 

ΰπήρξεν έργον κυρίως του ρουμάνου νομικού ΝοδΙοτ, δ δέ Χριστόπουλος 

περιωρίσθη εις άπλήν συνεργασίαν κατά τήν σύνταξιν του ελληνικού κειμένου 

(βλ. νυν έν τοΰτοις επί του θέματος τάς δρθάς αντιρρήσεις του Ν. € απι α- 

Γΐαπο, εν «δΐηάίί», Κενίδίδ άο Ιδίιοπα, έκδ. Ρουμ. Άκαδ., X. 1, 1957, 

σελ. 179 έπ., καθ’ ών πάλιν Α. Κέίιΐυΐοδοιι, αύτ. X. 4, 1957, σελ. 135 έπ.). 

Όπωσδήποτε, καί παρά τήν βασικήν ταΰτην διαφοράν γνωμών, άναμφισβή- 

τητον είναι δ'τι δ Βλάχικος Κώδιξ αποτελεί κείμενον σημαντικώτατον, εις τό 

όποιον είναι άποτυπωμέναι καί τινες ϊδέαι του τότε προσφάτου Γαλλικού 

Αστικού Κώδικος, ώς απέδειξαν αί μελέται τοΰ Α. Κδάηίεδοα. Τό δέ κεί¬ 

μενον του κώδικος αυτου, στενώς συνδεομένου καί προς τό Συνταγμάτιον 

τοΰ Ύψηλάντη, εμφανίζει καί φιλολογικόν καί λογοτεχνικόν ενδιαφέρον, 

άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως διά τήν εποχήν του. Τό κείμενον τοΰ Βλάχικου 

Κώδικος, έστω καί αν τελικώς κατά τήν έν έτει 1818 έκδοσίν του ύπέστη 

πολλάς μεταβολάς εις βάρος τών αρχικών έλευθεριωτέρων ιδεών ύφ’ ών 

κατείχοντο τά προηγηθέντα σχέδιά του, αποπνέει τό διάχυτον κατά τήν επο¬ 

χήν τής συντάξεώς του πνεύμα τοΰ φυσικοΰ δικαίου. Τό κείμενον αυτό, τό 

27 -1 -1958 
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τε έΙΑηνικόν καί τό ρουμανικόν, έκδίδεται νΰν έκ νέου ΰπό τής Ρουμανικής 

Ακαδημίας είς κριτικήν έκδοσιν επί τη βάσει χειρογράφων, λαμβανομένων 

ΰπ* ό-ψιν καί τών προγενεστέρων εκδόσεων. Τήν έκδοσιν δέ ταύτην ακο¬ 

λουθεί έν τώ αΰτφ τόμφ ή δημοσίευσις καί άλλων άκρως ενδιαφερόντων 

έγγραφων συναφών προς τόν Βλαχικόν Κώδικα, αποσπασμάτων τοΰ προ¬ 

σχεδίου αυτοΰ καί άλλων κειμένων, έπίσης διατάξεων έκδοθεισών μεταξύ 

1818-1865 προς τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν κλπ. τοΰ κώδικος, τής συνα- 

ςχ>ΰς προς τόν κώδικα νομολογίας κ.ά. 

Οι ΰπό τής Ρουμανικής Ακαδημίας έκδοθέντες δυο τόμοι είναι ούτως 

εν γένει επιτυχείς κριτικαί εκδόσεις τοΰ κειμένου τόσον τοΰ Συνταγματίου 

δσον καί τοΰ Βλάχικου Κώδικος, παρέχουσαι καί ποικίλας ένδιαφεροΰσας 

νέας πΐ^ηροφορίας περί τής ιστορίας τών κωδίκων τούτων, περί τής ισχύος 

αυτών καί τής Ιν τή πράξει μακράς Ιφαρμογής των, έτι και μέχρι τών ήμε- 

ρών μας (βλ. λ.χ. τήν εν σελ. 271 τής ρουμανικής έκδόσεως τοΰ Βλάχικου 

Κώδικος σημειουμένην δπόφ. τοΰ Άνωτ, Δικαστηρίου τής 27 Σεπτ. 1951 

κ.ά.) Τό επιτυχές δμως τών εκδόσεων τούτων μειοΰταί πως Ικ τής πρόκα* 

ταλήψεως τών ρουμάνων έκδοτων ώς προς τήν Ιστορικήν τοποθέτησιν τών 

δύο κωδίκων, ώς αΰτη έσημειώθη άνωτέρω. *Η ρουμανική « θέσις » είναι 

διάφορος τής έ)νληνικής, ή διαφορά δ’αΰτη είναι δλως άδικαιολόγητος, έστω 

καί δν εξηγείται Ικ τής τάσεως προς προβολήν τοΰ εθνικού τών ρουμάνων 

δικαίου. Άπό άλλης δμως Ιπόψεως, ή ρουμανική «θέσις» συντελεί εϊς 

άποσαφήνισιν καί προαγωγήν τής Ιπιστημονικής συζητήσεως, τόσον άναγ- 

καίας καί γονίμου διά τήν συναγωγήν άσφαλεστέρων συμπερασμάτων. *Υπό 

τήν έποψιν ταύτην χαιρετίζομεν τήν νέαν ρουμανικήν προσπάθειαν, τήν 

όποιαν,—έγκαινιασθεϊσαν καί παλαιότερον Ιδιωτικώς ΰπό τοΰ άειμνήστου 

81. ΒογοοΙιοΙ διά τών εκδόσεων αυτοΰ, σχεδιασθεϊσαν δέ καί προταθεϊσαν 

ένθέρμως έπίσης ΰπό τοΰ αειμνήστου Ο. 8ριι11)0Γ (ΙπάτορίΕΓΟδ Ι,ε 

Οοάε ΥδίΕ^αε άε 1652, I, 1938, σελ. 3)—, ήδη ή Ρουμανική Ακαδημία 

πραγματοποιεί επί εΰρυτάτων βάσεων. Εύχόμεθα δε συνέχισιν τής προσπά¬ 

θειας, ταχείαν τήν έκδοσιν καί τών λοιπών κωδίκων τοΰ άρχαιοτέρου ρου¬ 

μανικού δικαίου καί επιτυχή τελείωσιν τοΰ άναληφθέντος έργου, χάριν τής 

ιστορικής έρεύνης, τής ένδιαφερούσης οΰ μόνον τήν ρουμανικήν αλλά και 

τήν ελληνικήν ιστορίαν τοΰ δικαίου. 

ΠΑΝ. I. ΖΕΠ02 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑί: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ “Ετβδ ΚΖ' 26 
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Τεωργίον Α. Πετροπονλου, Νομικά έγγραφα Σίφνον της συλλογής 

Γ. Μαριδάκη (1684-1835) μετά συμβολών εις την ερευνάν του μετα¬ 

βυζαντινού Δικαίου. Τεύχον ί®»·. (= Μνημεία τής ελληνικής * Ιστο¬ 

ρίας. Τόμ. Γ', τεύχ. 1. Νομικά έγγραφα τής "ΕλΑάδος τής περιόδου 

τής τουρκοκρατίας. — Γραφεΐον δημοοιευμάτοον ^Ακαδημίας * Αθηνών) 

1956. Εις 4ον^ α. κζ'-^517^2 ά.ά. 

Τού Ιδιου, *0 κώδιξ τού νοταρίου ’Άϋηνών ΐΐαναγή Πούλου, 1822 - 1833 

(= Παράρτημα τής έπιατημονικής "Επετηρίδας τής Νομικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου "Αύηνών (1957). Εις μέγα 8ον^ α. ς·'^76*^. 

Είναι μεγας 6 αριθμός των ανεκδότων μέχρι σϊίμερον Ιδιωτικών νομι¬ 

κών εγχειριδίων (Ιδίως νομοκανόνων) τής εποχής τής τουρκοκρατίας, βτι 

δέ μεγαλΰτερος 6 αριθμός των ανεκδότων είσέτι συμβολαίων και αποφάσεων 

των εκκλησιαστικών δικαστηρίων τής Ιδίας Ιποχής* διά νά σχηματίση τις 

πρόχειρον Ιδέαν περί τών πρώτων, άρκεΤ νά διεξέλθη τό εμόν Περίγραμμα 

ιστορίας τοΰ Μεταβυζ. Δικαίου (β' ^κδ. έν ΕΕΒΣ 26, 1956, σ. 164· 197). 

Είναι δέ φυσική ή συσσώρευσις τών κειμένων τών άναμενόντων τήν έ'κδο· 

σιν, δοθέντος δτι ή μέν ίιπό Ιδιωτών Ι'κδοσις τούτων σχεδόν άποκλείεται, 

λόγφ του μικρού σχετικώς κΰκλου τών ενδιαφερομένων και τοΰ μεγάλου 

συνήθως δ'γκου τών συλλογών τοΰτων, Ιλάχιστα δ* είναι, άφ’Ιτέρου,παρ* ή· 

μΐν τά δύνάμενα ν* άναλάβουν τήν άνανταπόδοτον δαπάνην τοιοΰτων εκδό¬ 

σεων 'Ιδρΰματα. Έάν άναφέρωμεν τάς δυο σχετικάς σειράς τής Ακαδημίας 

“Αθηνών: Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας καΐ Επετηρίδα Αρχείου 

“Ιστορίας τοΰ “Ελληνικού Δικαίου, τό νεοφανές Παράρτημα τής “Επιστημο¬ 

νικής Έπετηρίδος τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου “Αθηνών καί, 

ϊσως, τήν “Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών, νομίζω δτι έξηντλήσαμεν τον 

κατάλογον τών “Ιδρυμάτων τών δυναμένων ν’ άναλάβουν τοιαΰτας Ικδόσεις. 

“Υπό τάς συνθήκας ταΰτας, ή επιλογή τών κειμένων, ών αναλαμβάνεται εκά- 

στοτε ή έκδοσις θά έπρεπε, νομίζω, νά είναι αυστηρότατη, νά τηρήται δέ 

προτεραιότης τις, βασιζόμενη άποκλειστικώς εις τήν σπουδαιότητα τών κει¬ 

μένων, νά μή γίνεται δηλ. ή επιλογή τών έκδοθησομένων έκάστοτε κειμένων 
«εις τήν τύχην». 

Λυποΰμαι, εϊλικρινώς, ιδιαιτέρως, διότι ή λαμπρά όντως εκδοσις τοΰ 

φίλου καθηγητοΰ κ. Γ. Πετροποΰλου τών 104 συμβολαίων εκ τοΰ “Αρχείου 

τοΰ κ. Γ. Μαριδάκη, μετά τών εκτεταμένων « συμβολών » τών συνοδευου- 

σών έκαστον συμβόλαιον (αί όποΐαι καταλήγουν ν’ αποτελούν μικράς μονο¬ 

γραφίας έπΙ έκαστου θεσμού) και τών λεπτομερών έν τελεί Πινάκων: α) 

λέξεων, β) κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων, γ) πραγμάτων και δ) συζη- 

τουμένων κειμένων, ώς και τών συμβολαίων τοΰ Ποΰλου, έπροκά?ιεσε τάς 
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ανωτέρω σκέψεις μου, διότι δεν νομίζω, δ'τι εις τήν μακράν σειράν τών 

άναμενόντων τήν έκδοσιν νομικών κειμένων τής τουρκοκρατίας ή προτεραιό¬ 

της άνήκεν εις τά έγγραφα τής Σίφνου ή είς τά συμβόλαια τών ετών 1822- 

1833 τοΰ Ποΰλου, εν φ λ.χ. παραμένουν ακόμη ανέκδοτα ό Νομοκάνων τοΰ 

Μαλαξοΰ, τό Σύνταγμα τοΰ Κουνάλη Κριτοποΰλου, ή Βακτηρία “Αρχιερέων, 

τό Νομικόν Πρόχειρον τοΰ Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου, τό «Νομικόν» τοΰ 

Θεοφίλου Κομπανίας, διά ν* αναφέρω προχείρως τινάς μόνον τών σπου¬ 

δαιότερων ιδιωτικών νομοκανονικών συλλογών τής τουρκοκρατίας, ή επι¬ 

σκοπικοί αποφάσεις τοΰ ις'' και εφεξής αιώνων. “Ως πρός τήν έ'κδοσιν τών 

εγγράφων τής Σίφνου θά εΐχον μόνον νά παρατηρήσω, δτι ευρίσκω υπερ¬ 

βολικήν και άσκοπον πολυτέλειαν τήν επ’ αυτών εφαρμογήν τών κανόνων 

Ικδόσεως πάπυρων, διά τε τόν πρόσθετον κόπον είς ον υπεβλήθη, άνευ 

λόγου—κατά τήν γνώμην μου — δ εκδότης καΐ διά τήν σπατάλην χώρου 

καί τήν, κατά συνέπειαν, αΰξησιν τοΰ όγκου καΐ τής δαπάνης τοΰ βιβλίου. 

“Ως πρός τά συμβόλαια τοΰ νοταρίου Ποΰλου (περί ών είχον καί εγώ πρό 

τινων Ιτών συντόμως άσχοληθή, έν ΕΕΒΣ 20, 1950, σ. 257 -264), ταΰτα 

Ιξεδόθησαν, κατά ληφθεΐσαν άπόφασιν τής Νομικής Σχολής, άνευ σχολίων, 

ά?ιλά μετά τεσσάρων εΰρετηρίων: α) κυρίων δνομάτων, β) ξενικών δνομά- 

των, γ) τοπωνυμίων καΙ δ) λέξεων, καταλαμβανόντων εν δλφ 140 σελίδας, 

ών τήν σύνταξιν ένεπιστεΰθη δ έκδοτης είς τόν κ. Νικ. Καραστάθην' έκ 

προχείρου έλέγχου τοΰ εύρετηρίου τών λέξεων, δν έκαμα, νομίζω, δτι τοΰτο, 

παρά τήν έ'κτασίν του ( σελίδες 59) δεν είναι πλήρες" τοΰτο είναι Ιδιαιτέρως 

δυσάρεστον, διότι ή χρησιμοποίησις είδικώς τοΰ ευρετηρίου τών λέξεων 

ενδιαφέρει όχι μόνον τούς νομικοΰς, άλλα και τούς γλίοσσολόγους και τούς 

λαογράφους, ίσως μάλιστα τούς τελευταίους περισσότερον. 

Έν σχέσει πρός τάς εν αρχή σκέψεις μου καί επ’ εύκαιρίζι τής υπό τοΰ 

κ, Π. έν τή εκδόσει τών εγγράφων Σίφνου χρησιμοποιήσεως τοΰ « Νομικού » 

{1785 ;) τοΰ Θεοφίλου Κομπανίας, έκδοθέντος, δήθεν, υπό τών Ε. Ταπεινού 

καί Κ. Βασιλειάδου (Κωνσταντινοΰπο?ας 1887) υπό τόν τίτλον: Πρόχειρον 

Νομικόν, επιθυμώ νά πληροφορήσω πάντα χρησιμοποιούντο τοΰτο, δτι πρό¬ 

κειται περί χονδροειδούς πλαστουργήματος καί δτι τό αυθεντικόν « Νομικόν » 

τοΰ Θεοφίλου έλαχίστην έχει σχέσιν πρός τήν άθλίαν εκείνην έκδοσιν. Προε- 

τοιμάζων κριτικήν έκδοσιν τοΰ πολλαχώς ενδιαφέροντος έργου τοΰτου τοΰ 

υπέροχου εκείνου επισκόπου Κομπανίας, διεπίστωσα τάς παντοειδείς στρε- 

β?ι.ώσεις, ας ΰπέστη τοΰτο υπό τών δΰο ασυνειδήτων εκδοτών τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως. “Ο κ. Π., άνατρέχων συχνά εις τήν εΙρημένην «έκδοσιν» τοΰ 

Θεοφί?ωυ, επόμενον ήτο νά καταλήγη ενίοτε εις εσφαλμένα συμπεράσματα: 

π.χ. έν σ. 245 γράφει, δτι ό Θεόφιλος παρέρχεται εν σιωπή τό ζήτημα, εάν 

ή άδεια πωλήσεως τοΰ ενεχύρου αφορά μόνον είς τό κεφάλαιον ή και τούς 

τόκους* έν τοΰτοις εν ΚΤ' § 34 τών χφ. λύεται τό θέμα: « Τό άμανέτι 
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όπου βάνεται διά κεφάλαιον τοΰ χρέους, άν δεν συμφωνηθη καΐ διά τό διά¬ 

φορον τοΰ χρέους καΐ διά τά έξοδα όποΰ ακολουθήσουν εις την κυβέρνησιν 

τοϋ άμανετίου, ολα εννοούνται κα'ι είς τήν πώλησιν ιοϋ άμανετίου, λογα¬ 

ριάζονται καί λαμβάνονται από τον δανειστήν». Αύτόθι. εδθυς κατωτέρω, 

γράφει ό κ. Π. δτι δεν περιέλαβεν 6 Θεόφιλος διάταξιν περί εκποιήσεως τοΰ 

ένεχΰρου' εν τοΰτοις εν τοΐς χφ. (Κς" § 14) ρητώς ορίζεται, δτι «πωλεί¬ 

ται τό άμανέτι», παρερχομένης άπρακτου διετίας. Απλώς οι δήΰεν έκδόται 

τοΰ 1887 παρέλειψαν τά εδάφια ταΰτα 1 Έάν δεν άπατώμαι, εξ δλων των 

συγχρόνων συγγραφέων, οϊτινες προσφεύγουν εις το « Νομικόν» τοϋ Θεο- 

φαου Κομπανίας, μόνον 0 Γ. Μ. Βαλάσης, έν τή μελέτη του: Τινά περί 

τής πατρικής εξουσίας κατά τό Δίκαιον τοΰ μετά την ά'λωσιν Ελληνισμού 

(Τόμος Αρμενοπουλου, σ. 529 έπ.) Ιχρησιμοποίησε τό χφ. 99 τής Δημ. 

Β^ιβλιοθήκης Κοζάνης. "Ολοι οϊ άλλοι, προσφευγοντες είς την δήθεν εκδοσιν 

τής Κωνσταντινουπόλεως, φυσικόν είναι νά παςασΰρωνται είς εσφαλμένα 

συμπεράσματα. Εφ δσον δεν είναι είς αυτούς εΰκολον νά συμβουλεύωνται 

έν έκ των σωξομένων χφ. τοϋ «Νομικού» (Εθνικής χφ. 2120, 2385, Δη- 

μητσάνης 96, Κοζάνης 99) θά ήτο άσφαλέστερον ν* άγνοήσουν, άπλοόστατα, 

τήν έκδοσιν Κωνσταντινουπόλεως- τοΰτο δέ, μέχρις οΰ εύδοκήση ^ν εκ των 

Ιδρυμάτων, τά όποια άνέφερον έν άρχή, ν’ άναλάβη τήν δαπάνην τής κρι¬ 

τικής έκδόσεως τοΰ γνησίου «Νομικού» τοΰ Θεοφίλου. 

ΔΗΜΗΤΡΙ02 Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

Τν. Κ. Μο V τ σ ο π ον λο V, Ή άρχίτεκτονικη των εκκλησιών καΐ των 

μοναστηρίων τής Γορτννίας, εν Ά^ήναις 1956, οσ. ιε'-\-238. 

Ημείς προσωπικώς καλύτερον παντός ά?νλου γνωρίζομεν πόσον έμό- 

χθησε διά νά συγκέντρωση τό έγκατεσπαρμένον υλικόν τής παροΰσης μελέ¬ 

της ό συγγραφεύς αυτής, περιερχόμενος ορεινούς, δυσπρόσιτους καΐ πολλάκις 

επικινδύνους τόπους τής επαρχίας Γορτυνίας. Ακολούθως εργασθείς μ’ επι¬ 

μονήν, αγάπην, ενθουσιασμόν και ευσυνειδησίαν, παρουσίασεν έργον άξιό- 

λογον, διά τοΰ οποίου πολλά προσφέρων εις τήν επιστήμην δικαίως έκέρδισε 

τον επιστημονικόν τίτλον τοΰ διδάκτορας μηχανικού τοΰ Έθν. Μ. Πολυ¬ 
τεχνείου· 

^ Η καταταξις τής ύλης έγινε κατ’ αρχιτεκτονικούς τύπους, εις βάρος 

βεβαίως τής γεωγραφικής ενότητας, άλλα δεν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως. 

Προτάσσεται βιβλιογραφία (σ. θ'-ιε'), βραχεία εισαγωγή μετά προλόγου 

(σ. 1-6) καί 8 κύρια κεφάλαια, μετ’ επισημειώσεως διά τήν -ψυχολογίαν 

τοΰ τοπίου. Τά κύρια κεφάλαια τοΰ βιβλίου άναφέρονται είς τά δύο έν έρει- 

πίοις σωζόμενα παλαιοχριστιανικά κτίσματα τής Βάναινας, παρά τήν άρχαίαν 

Θέλπουσαν {σ. 6-14), χρονολογούμενα υπό τοΰ σ. εις τόν ε'-ζ' αιώνα, 

εις τά μνημεία τοΰ εγγεγραμμένου σταυροΰ κατά χρονολογικήν εξέλιξιν τοΰ 

τύπου μέχρι τής έκφυλίσεως αύτοΰ (σ.19-111), τοΰ οκταγωνικού τύπου ( σ. 

111-119), τής μονοκλίτου καμαρωτής Βασιλικής (σ. 119-148), τής μετά 

τρούλίωυ (σ. 148-158), τής τρικλίτου {σ. 158-162), των σταυρεπίστεγων 

ναών (σ. 162- 169) καί εις τάς σκήτας καί μοναστήρια (σ. 169-231)· 

Πλήθος σχεδίων, σκαριφήματα, κατόψεις, τομαί, φωτογραφίαι τοιχογρα¬ 

φιών, επιγραφών, χαραγμάτων κλπ. συνοδεύουν τά κείμενα, άφθονοι δέ 
ίστορικαί ειδήσεις έκ πρώτης ή δευτέρας χειρός συμπληρώνουν τήν περιγρα¬ 

φήν των κειμένων, ούτως ώστε ή μελέτη νά ευρύνεται πέραν τοΰ τίτλου 

αυτής καί τής είδικότητος τοΰ σ. *Η λεπτομερής περιγραφή των χτισμάτων 

ή δξεία παρατηρητικότης, ή μεθοδική καταταξις των άρχιτεκτονικών τύπων 

καΐ τά έν γένει έφόδια τοΰ σ. είναι τόσον ικανοποιητικοί τίτλοι δι* αυτόν, 

ώστε θά έλέγομεν οτι τά λοιπά, πού φιλοδοξεί νά προσφέρη, άποβαίνουν 

φόρτος περιττός διά τό βιβλίον, αμφιβόλου δ* άξίας δάφναι διά τόν σ. Διότι 

εκείνο πού θά έπιζήση από τό ε'ργον του είναι τό άρχιτεκτονικόν μέρος, 

δεν είναι ή λύσις προβλημάτων ιστορικών ή φιλολογικών. 

Επομένως θά ήθέλαμεν έργον τής είδικότητος τοΰ άρχιτέκτονος, δχι 

ιστορικόν. Ίσως όχι μόνον τά Ιστορικά τεμάχια παρεΐλκον, αλλά καί ή 

έπανέκδοσις των γνωστών επιγραφών έπερίττευεν, άφοΰ μάλισται αΰται απο¬ 

τελούν όλισθηρόν έδαφος δι* αύτόν. Ούτως, ή έπανέκδοσις τής επιγραφής 

τής γεφύρας τής Καρυταίνης δεν έγινεν άνευ σφαλμάτων. Επίσης ή επι¬ 

γραφή τοΰ ήρειπωμένου Ικκλησιδίου τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ παρά τήν μονήν 

Προδρόμου, έκδεδομένη άλλως τε υπό τοΰ καθηγητοΰ Δ. Ζακυθηνοΰ, περιέ¬ 

χει σημαντικάς διαφοράς καΐ άστήρικτον χρονολογίαν ,ζ^[Δ] = 6904 ήτοι 

από Χρίστου 1396. Πρόκειται μάλλον περί έτους κοσμογονίας ,ζ^[Α]ς·'== 

6936, ήτοι σωτηρίου 1428, πού συμφωνεί καί προς τά έτη κατά τά όποια 

δεσπότης τοΰ Μυστρά διετέλει Θεόδωρος Β' ό Παλσιολόγος (1407-1443), 

άλλα καί είχε λάβει σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ κόμητος τοΰ ιταλικού 

Κ,ίΓηΐπι Μαλατέστα Κλεόπαν, τέσσαρα έτη μετά τήν ένηλικίωσιν αύτοΰ, ήτοι 

τό 1419. Γνωστού όντος, δτι ή Κλεόπα άπέθανε περί τά τέλη τοΰ έτους 

1433, άναφέρεται δ’ έν τή επιγραφή μετά τοΰ Θεοδώρου κατά τήν ήμετέ- 

ραν άνάγνωσιν, εύχερώς δύναται νά συμπληρωθή τό γράμμα των δεκάδων 

εις Λ, ούτως ώστε τό έτος 1428, πού προκύπτει, νά εύρίσκεται μετά τό 1419 

και προ τοΰ 1433 καί μόνον αυτό. 

Τό παράδειγμα άναφέρομεν ακριβώς διά νά δείξωμεν πόσον δύσκολα 

προβλήματα παρέχουν τά φιλολογικά θέματα εις τούς μή ειδικούς. Καί εχον- 

τες προ όφθα?φών, δτι ουδόλως μειώνεται ή αξία τοΰ υπό κρίσιν βιβλίου, 
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πού είναι ένας αληθινός άθλος, θά σημειώσωμεν και άλλα τινά τοΰ σ. αβλε¬ 

πτήματα επουσιώδη, άλλ’ αναγόμενα εις ξενας αρμοδιότητας, ϊνα επιστήσω- 

μεν τιιν προσοχήν αυτού εις τάς περαιτέρω μελετάς του, διότι εκ τής φίλο· 

πονίας του και τής αγάπης του προς τά βυζαντινά μνημεία πολλά άναμένο- 

μεν. Έν πρώτοις εις την σπουδήν τού σ., άλλ’ ούχ ήττον και των κριτών 

αυτού, πρέπει νά αποδοθούν τά διά προσθέτου πίνακος, εκ των υστέρων 

τυπωθέντος κα'ι διανεμηθέντος, επανορθοΰμενα σφάλματα. Συνήθως διά τού 

τρόπου τούτου επανορθώνονται παροράματα τυπογραφικά, δχι σοβαρά σφάλ¬ 

ματα, οΐον έτος ,ΑΧΣΤΑ'— 1661 άντι τού ορθού ,ΑΧ^Α'= 1691. Σφάλμα 

παρόμοιον τρις επαναλαμβάνεται και υποδεικνύεται δι* ύποσημειώσεως ή 

άποκατάστασις τού ορθού τής άναγνώσεως τού Ζάχου {σ. 73-74, 82, 90)! 

Τό παλαιόν καθολικόν τής μονής Φιλοσόφου καΐ τά μνημεία τής Στε- 

μνίτσης περιγράφονται και απεικονίζονται πρό τής έκτελέσεως των μερίμνη 

τού 'Υπ. Παιδείας γενομένων στερεωτικών εργασιών κατά τό θέρος τού 

έτους 1956. ’Ήδη σήμερον παρουσιάζουν άλλην δ'·ψιν καΐ παρουσιάζουν τό 

βιβλίον μή Ινημερωμένον, καίτοι ούχΙ Ιξ ύπαιτιότητος τού σ. *Ως πρός τό 

καθολικόν τής Χρυσοπηγής Στεμνίτσης, συμφωνούμεν μέν μέ την άποψιν 

τού μακαρίτου Ζάχου, ό'τι ή τοιχοποιία του είναι δηλωτική των τελευταίων 

βυζαντινών χρόνων, δέν συμφωνούμεν όμως μέ τόν σ. (σ. 46), δτι ή τοι¬ 

χοποιία δικαιολογεί τήν παράδοσιν, καθ* ήν τούτο ίδρύθη δέκα έτη πρό τής 

άλώσεως τής ΚΠόλεως, ήχο τό 1443. Κατά τινα τρόπον έθίξαμεν άλλοτε τό 

θέμα τής παραχαράξεως τής ύπαρχούσης Ιπιγραφής. Νομίζομεν, συμφωνούν- 

τος καί τού επιθεωρητοΰ αρχαίων μνημείων παρά τή διευθύνσει άναστη- 

λώσεως τού *Υπ. Παιδείας άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα, δτι εκ τής τοιχοποιίας 

του τό καθολικόν τής μονής ταύτης δεν δύναται νά είναι παλαιότερον των 

αρχών τού ΙΖ' αΙώνος, καίτοι είναι αύτη λίαν επιμελής διά τήν εποχήν 

Ικείνην, μαρτυρούσα οικονομικήν ακμήν τής κώμης, άποδεικνυομένην ιστο- 

ρικώς. Ή τοιχογράφησις τού Ιδίου καθολικού έγένετο πιθανώς κατά τόν 

ΙΖ' αιώνα (σ. 46), πάντως κατά τά τέλη αυτού, άν μή καΐ άρχάς τού επο¬ 

μένου, καθ’ ημάς. ’Όχι δμως επί τή βάσει των συλλογισμών τοΰ σ., καθ* δν 

αποκλείεται ή τοιχογράφησις εντός τού ΙΗ' αιώνος, έκ τού λόγου δτι μεταξύ 

των ετών 1705-1715 εΰρίσκοντο εις Γορτυνίαν οί Κρήτες τοιχογράφοι 

Πεδιώται, έργασθέντες είς ναόν τής Στεμνίτσης, και κατά τόν σ. θά έπρεπε 

ν’ απευθυνθούν πρός αυτούς οί Στεμνιτσιώται διά τήν Χρυσοπηγήν. Επο¬ 

μένως, αφού αί τοιχογραφίαι δέν είναι έργα των Πεδιωτών, δέν είναι τού 
ΙΗ' αιώνος! 

Ό ναός τού κάστρου τής Καρυταίνης συνδέεται μέ τόν Θ. Κολοκοτρώ- 

νην, δέν είναι όμως ή 'Αγία Μονή πού άνεκσίνισεν ό Κολοκοτρώνης (σελ. 

84, ύποσ. 2). Αύτη κεΐται παρά τό χωρίον Μερζέ τής Μεγαλοπόλεως {Τ. 

Γριτσόπουλος, ΕΕΒΣ, ΚΔ', 1954, σ. 762). 
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'Ως πρός τούς ναούς τής Στεμνίτσης ο σ. (σ. 130- 133) δέν άντελή- 

φθη μίαν σημαντικήν παραδρομήν τοΰ Ζαχου, που περιγραφών μετά θαυ¬ 

μασμού τάς τοιχογραφίας τοΰ Προφήτου Ηλιου προσγραφει αύχας εις τόν 

ναόν τής Μπαφέρως. Αλλά και έπΙ των δλως διαφορετικής τεχνοτροπίας 

τοιχογραφιών των άλλων τής κώμης ταύτης ναών ( σ. 134 · 136) παραλείπει 

νά έπεκτείντ] τόν λόγον και διαγράψτ) τά κύρια χαρακτηριστικά τής τέχνης. 

ΜάΙΛον συντόμως άσχολεΐται και περί των ναών τού μικρού Ζυγοβιστίου, 

άναφέρει δμως (σ. 99) περί τού χωρίου, οη ήρχιζε νά κτίζεται άρχομένου 

τού ΙΖ' αιώνος υπό οικογενειών ελθουσών έ| Αίμυα?ιών! 

Τά περί τής μονής Προδρόμου, πενιχρά κατά τήν ήμετέραν άντίλη- 

■ψιν, δέν ήδύναντο νά είναι διαφορετικά χωριζ λεπτομερή εξετασιν κυρίως 

ιστορικών και τοπογραφικών δεδομένων. Παρατρέχει ό σ. (σελ. 187) τό 

ήρειπωμένον έκκλησίδιον τού Αγίου Γεωργίου και τήν προτέραν ιστορικήν 

θέσιν τού Άτσιχώλου, πού ήτο κτίσμα βυζαντινόν, είχε πιθανώς καθολι¬ 

κόν τόν ναόν τού άγιου Άνδρέου καί θέσιν πλησίον τού Αουσίου ποταμού, 

δμού μετά τού 'Αγ. Γεωργίου. Αλλά τοιαύται έρευναι έκφεύγουν των άρμο- 

διοτήτων τού σ. και δέν θά ε’ίχαμεν τήν άξίωσιν νά άποτελέσουν άντικεί- 

μενον μελέτης αυτού, άρκεϊ ν* άπέφευγεν έντελώς τήν άνακίνησιν φιλολογι¬ 

κών θεμάτων. 
*Αλλ’ εϊπομεν τά ι^ιλολογήματα ταύτα δέν ήμπορούν νά κλονίσουν 

τήν άξίαν τού σπουδαίου έργου. Χαίρομεν διά τήν έκδοσιν καΐ θά έθεω- 

ρούσαμεν αυτήν περισσότερον άκαδημαϊκήν, δν ώς διδακτορική μάλιστα 

είχε περιορισθή αύστηρώς είς τό ήμισυ, άπηλλαγμένη τής προσπαθείας νά 

κωδικοποιήσω τρόπον τινά τάς γνώσεις επί των γορτυνιακών πραγμάτων. 

. *Ος πρός τήν άπόπειραν καταρτίσεως πίνακος άναλογιών διά μαθηματικών 

τύπων, διά τάς άριθμητικάς τιμάς, τάς αναλογίας κλπ., επειδή προεκάλεσαν 

ν1 αντιρρήσεις (Δ. ί. Πάλλας «Θεολογία», ΚΗ', 1957, 479-481), έπέχομεν 

νά σχηματίσωμεν γνώμην, ώς μή ειδικοί, παρατηρούμεν όμως οτι τα προσ- 

κομιζόμενα επιχειρήματα δέν είναι έκ πρώτης οψεως ανευ αξίας. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. Ά. ^Αλεξανδρη, ναυάρχου έ.ά., "Η '&αλαασία δύναμις είς την Ιστο¬ 

ρίαν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Άΰ-ήναι 1957, σελ. 526 (εκδ. 

"Ιστορικής "Υπηρεσίας Β.Ν.). 

Ό κ. Άλεξανδρής ανήκει εις τούς ολίγους Ικείνους άνδρας τού νεωτέ- 

ρου ελληνικού πολεμικού ναυτικού, οί οποίοι ενδιεφέρθησαν διά τήν μελέ- 
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την τής ιστορίας τοϋ ναυτικού έν τφ πλαισίφ τής γενικωτερας ελληνικής 

ιστορίας. Δεν είναι μόνον αύστηρίος τεχνικά τής εΐδικότητός του τά θέματα 

εκείνα τά οποία επέσυραν την προσοχήν κα'ι μελέτην τοϋ ναυάρχου κ. Άλε- 

ξανδρή και εις τά οποία άναφέρεται σειρά εμπεριστατωμένων άρθρων δημο- 

σιευθέντων^είς εγκυκλοπαίδειας και εις ειδικά περιοδικά. Οΰτος εστρεψε 

την προσοχήν του και εμελετησε την συμβολήν τοϋ ναυτικού παράγοντος 

κατά τάς διαφόρους μακράς ή και συντόμους, οϋχ ήττον όμως σημαντικός, 

περιόδους τής ελληνικής ιστορίας. Αί Ναυτικαι Επιχειρήσεις χοϋ ύπέ^ 

Ανεξαρτησίας Άγώνος 1821 - 1827. Τό Ναυτικόν μας κατά τήν πολεμικήν 

περίοδον 194:1-1945, Ή Θαλασσία Δΰναμις εις τήν Ιστορίαν τής Αρχαίας 

Ελλάδος, είναι οί τίτλοι αυτοτελών συγγραφών του. Εις αϋτάς προσετέθη 
κατά το λήξαν έτος και ή περί ής έν τφ παρόντι σημειώματι ό λόγος. 

Τό θέμα είναι εύρύ καί έξόχως ενδιαφέρον. Ώς δέ όρθώς ό συγγρ. 

έν τφ προλόγφ του παρατηρεί, δεν §τυχε μέχρι τοϋδε έπαρκοϋς προσοχής 

δ ναυτικός παράγων έν τή ιστορική άνελίξει τής βυζαντινής αϋτοκρατορίας 

Βεβαίως δέν λείπουν μελέται έπι τοϋ τεχνικού μέρους τοϋ ναυτικού των 

Βυζαντινών. Τούτο θμως έν τφ συνόλφ, κα'ι άκριβώς ώς συντελεστής πρός 

βντιμετωπισιν των εξωτερικών έχθρών τής αύτοχρατορίας καΐ ώς παράγων 

τού οικονομικού αϋτής βίου, δέν έ'τυχε τής άρμοζοΰσης προσοχής. Οί κατά 

ξηραν άγώνες έπέσυραν το ενδιαφέρον των ερευνητών εις τρόπον ώστε νά 

δημιουργηθή ή έντύπωσις, ό'τι τό Βυζάντιον ήτο κυρίως χερσαία δΰναμις. 

Η άναπλήρωσις τού κενού τοΰτου καί ή άποκατάστασις των πραγμάτων 
είναι δ άντικειμενικός σκοπός τοϋ συγγραφέως. 

Οΰτος δέχεται τήν αύτοκρατορίαν ώς θαλασσίαν κυρίως δΰναμιν. Ό 

χαρακτηρισμός του δέ οΰτος δέον νά νοηθή έν τή εΰρείφ σημασίφ τού όρου, 

δηλ. τή πολεμική, τή έμπορική καί τή οικονομική γενίκώτερον. ΚαΙ ορθώς 

βεβαίως! "Αλλως τε τά δΰο αϋτά στοιχεία συνυπάρχουν ώς έπί τό πλεϊστον, 

εφ’ δσον μάλιστα πρόκειται περί μεγάλων Δυνάμεων, καί μεγάλη Δΰναμις 

έπί σειράν αιώνων ήτο ή αυτοκρατορία τής Κωνσταντινονπόλεως. Όπωσ- 

δηποτε όμως ό συγγραφεύς παρασυρόμενος από τό θέμα του υπερβάλλει 

εις τόν χαρακτηρισμόν τής αυτοκρατορίας ώς κυρίως ναυτικής δυνάμεως. 

Τήν έξιστόρησιν τοϋ πολεμικού καί εμπορικού κατά θάλασσαν βίου τής 

αυτοκρατορίας επιδιώκει δ συγγραφεύς εις τάς 514 σελίδας τοϋ βιβλίου του 

διαιρών ^τοϋτο εις τά εξής κεφάλαια: Α'. Ή Δυναστεία τού Μ. Κωνσταν- 

τίνου. Β'. Τό Βυζαντινόν Ναυτικόν. Γ'. Ή Δυναστεία τού Ιουστινιανού. 

Δ'. 'Ο Ηράκλειος καί οί διάδοχοί του. Ε'. Ή Δυναστεία των Ίσαΰρων. 

Τ'. Νέα περίοδος ακμής έπί τής Μακεδονικής δυναστείας. Ζ'. Ριζική μετα¬ 

βολή τής καταστάσεως εν τή Μεσογείω κατά τόν ΙΑ' αιώνα. Η'. Ή Δυνα¬ 

στεία των Κομνηνών. Θ'. Ή Δυναστεία των Αγγέλων καί ή άλωσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως υπό τφν Φράγκων. Γ. Κατακερματισμός τού Βυζαν- 
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τίου - Φραγκικά καί Ελληνικά κράτη. *Ανάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως 

1251. ΙΑ'. 'Η μακρά αγωνία και τό ηρωικόν τέλος. ΙΒ’. Κρίσεις και συμ¬ 

περάσματα. Πρόκειται δηλ. περί διαιρέσεως τήν οποίαν συναντώμεν μέ 

μικράν άπόκ?ασιν εις δλα σχεδόν τά βασικά συγγράμματα περί τής ιστορίας 

τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ή σΰμπτωσις δμως αυτή δέν περιορίζεται 

εις τά εξωτερικά αυτά γνωρίσματα. Προχωρεί έπί τοσούτον ώστε νά διερω- 

τάται δ αναγνώστης, εάν έχη ένώπιόν του συγγραφήν δποίαν δ τίτλος προα- 

ναγγέ?^?^ει ή συγγραφήν γενικής βυζαντινής ιστορίας. Βεβαίως δ συγγρ. εις 

τόν πρόλογόν του προλαμβάνων δηλοϊ δτι τά μέ τό θέμα του συνδεόμενα 

γεγονότα θά πλαισιώση μέ συμβάντα αναγόμενα είς τήν γενικήν τού Βυζαν¬ 

τίου ιστορίαν. Ή τοίαΰτη άποψις είναι ορθή. Προβαίνει δμως εκείνος Ιπί 

τοσούτον ώστε τό θέμα του συχνότατα νά έξαφανίζεται από τά ό'μματα του 

άναγνώστου καί είναι τόσον ενδιαφέρον ! 

Τό θέμα Ή Θαλασσία Δΰναμις είς τήν 'Ιστορίαν τής Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας είναι μέγα καί δμολογουμένως άπαιτεΐ είδίκευσιν καί μακράν 

Ινασχόλησιν μέ τήν έρευναν των πηγών και τήν μελέτην των σχετικών βοη¬ 

θημάτων. Ό κ. *Αλεξανδρής χρησιμοποιεί βεβαίως πηγάς τινας καΐ βοη¬ 

θήματα. 'Η εκτασις όμως καί δ τρόπος δέν είναι επαρκής. Τό τελευταΐον 

τούτο διαπιστούται κυρίως εις δ,τι άφορ$ τήν συμβολήν τού ναυτικού είς 

τόν εμπορικόν καΐ οίκονομικόν γενίκώτερον βίον τής αΰτοκρατορίας. 

*Η άνταπόκρισις είς τάς τελευταίας αϋτάς άπαιτήσεις πρός συγγραφήν 

έργου καλΰπτοντος τάς άνάγκας τής έρεΰνης τού περί οΰ δ λόγος θέματος, 

ύπερέβαινεν, Ιξ δσων δυνάμεθα νά κρίνωμεν, τάς δυνατότητας τού συγγρα- 

φέως. Έκεΐνο βμως τό όποιον εκπλήσσει τόν αναγνώστην είναι ή άπουσία 

γνωρισμάτων παντός μέ έπιμέλειαν έκδεδομένου βιβλίου. "Ητοι αρχιτεκτονι¬ 

κής, οίκονομίας τής ύλης, γλώσσης, καΐ οσον τό δυνατόν όλιγωτέρων τυπο¬ 

γραφικών σφαλμάτων. Πο?Δάκις παραθέτει Ιστορικά γεγονότα χωρίς αυτά 

νά συνδέωνται μέ τό θέμα, πράττει δέ τούτο μόνον καί μόνον διότι ταΰτα 

παρουσιάζουν έγκυκ?.οπαιδικόν ενδιαφέρον. ’Αντλών έκ ξένων βοηθημάτων 

άφίσταται τής ελληνικής παραδόσεως, π.χ. είς τήν σ. 43 γράφει Γκιεν- 

τιγκέρδ I αντί Ίσδιγέρδης Α'. Λίαν πλημμελής είναι καί δ τρόπος κατά 

τόν όποιον παραπέμπει είς πηγάς καί βοηθήματα. Σφάλματα ουσίας δέν 

είναι σπάνια, Π.χ. δ Άλάριχος {σ. 41 ) δέν ήτο ήγεμών τών Όστρογό- 

τθων άλ?ι.ά τών Βησιγότθων, δ πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Κύριλλος (σ. 43) 

φέρεται ζών τό έτος 449, ένφ είχεν ήδη άποθάνει τό 444, ή διαίρεσις τής 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έπι Διοκλητιανού παρατίθεται (σ. 28) εσφαλμένη, 

ή νήσος τής Έρυθράς Θαλάσσης δέν λέγεται Τοβάτη αλλά Ίωτάβη (σ. 47), 

αί Ιπδΐίΐϋΐίοπεδ τού Ιουστινιανού δέν είναι ελληνιστί Έρνηνεΐαι άλλ’ Ει¬ 

σηγήσεις (σ. 120), τό λατ. ίοοηυδ έδει ν’ άποδοθή ώς τόκος, δάνειον καί 

δχι ώς δίκαιον (σ. 123), τό δψίκιον δέν ήτο άκραΐον θέμα κατά τόν 0' 
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αιώνα {σ. 191), ό Δοΰναβις καΐ ό ’Ίστρος είναι τό αυτό (σ. 191), τό 

όνομα της -θρζίκικης πόΐ^ως δεν είναι Δέρκα (σ. 461) ά)1ά Δερκοι, τό ’Ανα- 

τολού {όχι Ανατολή) Χισσάρ δεν εκτισθη κατά τά τέλη του ΙΓ'αλλά 

κατα τά τεΐιη τοΰ ΙΑ αιώνος {σ. 467). 'Η παράθεσις των τοιοΰτων σφαλ¬ 

μάτων θά ή το δυνατόν νά συνεχισθή έπΙ μακράν. ’Αρκοϋν όμως, νομίζο- 

μεν, διά να φανή πόσον επισφαλής είναι ή διαπρανμάτευσις θεμάτων υπό 

μή ειδικών και μάλιστα εν σπουδή ώς τοΰτο συνέβη εις .τήν προκειμένην 

περίπτωσιν. Και εις δ.τι μέν άφορφ τά σφάλματα ουσίας, θά ήδΰνατά τις 

νά είναι επιεικής έναντι μή ειδικού, όταν όμως εΰρίσκεται ενώπιον πληθώ¬ 

ρας σφαλμάτων γλωσσικών καΐ τυπογραφικών δεδικαιολογημένως δυσφορεϊ. 

Εν παση όμως περιπτωσει δεν είναι δυνατόν παρά νά έπαινέση τις 

τον ζήλον και την προσπάθειαν τοΰ συγγραφέως και νά έξάρη ώρισμένας 

απόψεις αυτοϋ επι ζητημάτων είδικών και γενικών ακόμη. Καταλήγομεν δέ 

δεχόμενοι οτι παρ’ όλα τά σφάλματά του τό βιβλίον τοΰ κ. Άλεξανδρή απο¬ 

τελεί εΰχάριστον και χρήσιμον άνάγνωσμα διά τό εΰρΰτερον κοινόν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 

ΤΗβ ΑΙΰαίΜείοΒ Η^ηιη. Ιηίνοάηοβά αηά ίναΒοΗΜ Εροη ΨβΙΙοεζ 

Οορ&η}ια3βη, 1957, 8^, σσ. Χ€ΙΙ-\-108. ϋηίοη Αοαάέπιί^ηβ Ιηίβν- 

ηαϋοηαΐβ. ΜοηηιηβηΙα Μαβιοαβ Βρζαηϋηαβ Τταη$οΗρία... νοί. IX. 

Υπό τον τίτλον τούτον Ιξεδόθη Ινδιαφέρουσα εργασία τοΰ γνωστού 

μουσικολόγου Ε. λΥεΙΙοΒζ. Δίδω μίαν περίληψιν διά τους “Ελληνας άνα- 
γνώστας: 

Εις τόν Πρόλογον δ συγγραφεΰς λέγει 6'τι τον Μάΐον τοΰ 1950 

έπεσκέφθη τήν βιββλιοθήκην τής ΟτοΙίαΙοΓΓαΙει, ένθα μεταξύ τών θησαυρών 

της εΐδεν έν χειρόγραφον, τόν κώδικα ΑδΙι^υ,ΓπΙιειπίθηδΐδ 64, μέγα μέρος 

τοΰ οποίου αποτελεί εν Κονδακάριον, γεγραμμένον εις τήν ΟΓΟίΙ&ΙοΓΓμΙα 

κατά τόν ΙΓ αί. Έξ όσον γνωρίζει είναι τό μόνον χειρόγραφον, τό όποιον 

περιέχει τήν μουσικήν τοΰ προοιμίου και τών 24 οϊκων τοΰ Ακαθίστου. 

Γνωρίζει επίσης οτι ό ύμνος περιέχεται καΐ εις τόν παλίμψηστον κώδικα 

Ε.β. VII (περιεγράφη υπό Α. Εοοοίιί, Οοάίοοδ ΟΓγρΙοπδΟδ ρρ. 421- 

422), άλλ ο κώδιξ ουτος εχει ήδη κατασταφή, ώστε δεν είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή άλΙνέως ή εις συγκριτικήν εργασίαν. 

Πάντα τά εις ημάς γνωστά χειρόγραφα ανήκουν εις τόν ΙΔ' ή ΙΕ' αΐ. 

και περιέχουν την μελφδίαν μόνον τοΰ προοιμίου καΐ τοΰ α' οικου. Ό 

Ακάθιστος ύμνος άπετέλει §σμα προς τιμήν τής Θεοτόκου, τό όποιον έ-φαλ- 
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λεν ό λαός είς τάς Βλαχέρνας, οσάκις πολέμιοι επαπειλοΰσαν τήν Κωνσταν- 

τινοΰπολιν. Τό πρώτον ό λαός εψαλεν αυτόν την Αυγουστου 626, εκτοτε 

δέ παρέμεινεν ώς ρσμα νίκης προς τήν άήττητον προστάτιδα τής Πόλεως. 

*Η εογασία τήν οποίαν ήρχισεν δ λΥ. επι τοΰ υμνου διηρκεσεν περισσότε¬ 

ρόν ή οσον υπελόγισε, διότι τά χάσματα και λάθη έπρεπε νά διορθωθούν Ιν 

συσχετισμφ μέ ολόκληρον τόν ύμνον- 

Τό προοίμιον, όπως ακριβώς τό είχεν αντιγράψει από τόν κώδικα, 

έδωσε και εψαλεν ό κ. Βασί?νειος Παπαδάκης. Άκοΰων τις τους στίχους καΐ 

τήν μουσικήν άμα, αντιλαμβάνεται διατί ό ύμνος κατείχε και κατέχει μίαν 

τοιαΰτην λειτουργικήν θέσιν είς τήν Ανατολικήν εκκ?ιησιαν. Η συνοχή 

στίχου καΐ μουσικής είναι θαυμασία. 

Εις τινα σημεία τά μουσικά χειρόγραφα παρουσιάζουν προφανή λάθη, 

όπως παραλείψεις διαλείμματος, τά όποια σπανίως είναι διωρθωμένα, ως 

έπΙ τό πολΰ δέ παραμένουν ώς έχουν. Τό γεγονός τοΰτο δέον νά ερμηνευθή 

ώς Ιξής: *0 πρωτοψάλτης, δστις Ιγνώριζεν άπό στήθους δλον τό μουσικόν 

ρεπερτόριον, όσάκις προσέπιπτεν είς λάθος ήρκεΐτο εις μίαν σημείωσιν, είχεν 

δέ εν νφ νά άποφΰγη κατά τήν επανάληψιν τό αΰτό λάθος. 

ΕΙς τήν ΕΙσαγωγήν ό λΥοΠεδζ εξετάζει τά Ιπόμενα ζητήματα: 

Ή θέσις τοΰ Ακαθίστου είς τήν Λειτουργικήν. 

Ό κώδιξ Αδίιόαηιΐιαηι. 64 περιέχει μίαν συλλογήν Ιξ 72 κοντακίων, 

χάςΎπακοάς τών 8 ήχων, τούς Αλληλούια στίχους καΐ τα τροπάρια διά τους 

Εσπερινούς τής Κυριακής καΐ τής Πεντηκοστής. Τό πρώτον και πλήρες 

κοντάκιον είναι δ Ακάθιστος ύμνος (ίοΐ. 1γ - 44γ ) ένθα εΰρίσκεται ή κάτωθι 

ΰπογραφή: 

Ώ Χριοτ'ε βοή·&ηοον τόν σόν δονλον Παγκράτιον Ιερομόναχον 

έκκληοίάρχην τής περιβλέπτου μονής Κρνπτοφέρρης, τόν 

κτησάμενον τήν βίβλον ταύτην: εμοί δε τώ γράψαντι 

Συμεώνι, δώρησαι Σωτήρ λύσιν άμπλακημάτων. 

Έκ τούτου φαίνεται οτι γραφεύς τοΰ ύμνου υπήρξε 2υμεων τις. 

Τό ίοΗιΐΓΠ 1 δεν είναι τό πραγματικόν πρώτον φύλλον τοΰ κωδικός. 

Ελλείπουν περίπου 5 φύλλα είς τά οποία υπήρχε και τό προοίμιον μετά τοΰ 

πρώτου οίκου τοΰ ύμνου. Είς τό σημερινόν ίοΐ. 1γ ο ύμνος άρχεται δια τοΰ 

β' οίκου «Βλέηουαα ή άγια...». Άργότερον έγράφη είς τήν άνω φαν ο 

τίτλος «ψαλτικόν» και ώς υπότιτλος διά ερυθράς μελάνης «ζη(τει) τό 

άγγε(λος) πρωτοστάτ?/ς είς τό ·ψαλ(τικόν) τό με(γάλον) ». 

Τό προοίμιον « Τή υπερμάχω... » καΐ 0 πρώτος οίκος « Άγγελος πρω¬ 

τοστάτης... » εΰρίσκεται εις τό υπό Συμεώνος Στυλίτου εορτολογιον (ίοΐ. 

108γ·112γ), ένθα και ή σημείωσις: 
«επι τόν ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας όεσποίνης ημών θεοτοκον». 
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Εν τέ).ει Η·. «ζήτει τούς Ιτέρονς οίκους είς τά τέτραόα τά μεγάλα,, Έκ 

σημειώσεων .α. ®,1ων .ωδίχων δηΙοϋτα. δτ. ό -Α.άθ.σνος ϋμνος ίνο',ον- 

τακ.ον το οποων εψαΰ,ετο είς τάς 25 Μσρτίοο είς τόν Εύαγνελτσμόν τής 

Οεοτοχου. Αργοτ^ν. ν.αΙ δεν γνωρίζομεν την αίτίαν, δ -Αχάθιατος Ι,οπο- 

θετηδη εες το Σαββατον τής Ε' Ιβδομάδος τής Μεγδλης Τεσσαρακοστής 

Σαββατον του Ακάθιστου ϋμνου, ώς ακολουθία τού Ακαθίστου ϋμνου^Ις 

^ Υσεραγιαν Θεοτόκον, (Ν. ΒοΓ^ία, -Ωρολόνιον. Ομ! 

5ΐ.μ„α, νοί χνΐ.2 Βοη,α 1929, σ. 203 [55]). Έξ δλλου δμως τδ τίτ- 

ν.ον του 5. Εσοο δ. Μοεε.ηα (+1150) αναφέρει δη τά 4 μέρη τού ήμνου 

πρεσει να ψαλλωντα. « ^ρο ,τε'κτε ήμερώτ τον Είαγγελ,ομον τ, δλόκληοος δέ 

ΥίΓαΓνοόΓ" ·' Υ.«α. χρήσεις αναμένουν μιαν μείετην Ισί τής ιστορίας τοϋ -Ακαθίστου 

Ιί-ις την μελέτην του περί τυπικών ό Α ΒπιίΐΓΐςνδΙζί δναφέρει τά ΐ£ηο 

λΤ βιβλιοθήκης τής 
λοντα ,υΛλλ γ^νομένης είοΛγει δ αρχών των κοντακίων τόν όφεί- 
λοντα νάλλε,ν τα κοντάκια, καί αφραγ.ζάμενος ν,αρά τοϋ ετατρ,άρΙ 

«ΕΙτα τ„ς άναγνωοεως ντληρονμίν,,ς, βάλλε, δ ψάλτ,,ς μετάνοιας Πως 

ώοΙΙΖ > ^^^ατ,γφ, καί λε'γε, τά αθτά άκ γ', 

ΕΙναιΤενο" Γ ' -.οιίτου κοντακίου τ. 

^Λδ ? Γ 1 "να!, ϊσχυρισθή δτι δ ΑεήβατηΗαισ 64 
υωδιΙ άσετέλει τό^βιβλιου εξ οθ Ι'ψαλλεν δ σολίστ. Τούτο Ινισχΰεται Ικ τοϋ 
γεγονοτος δτι τδ εφυμνιον τ Χαίρε, νύμφη δνύμψεντεν καί Αλληλούιαν. 

κώδΓκι. " ίχ^^Αησ^οίσματος, δέν ίσάρχουν Ιν τφ 

τϋτ ^ «κολουθία θά έτελεϊτο τδ Σάββατον 

νην σνέΙνΤής Ιο'^ μεταβάλλομε- 
η ης εορτής και του ΕυαγγεΛίσμοϋ « ...καί οιαν εβδομάδα των 
^τε,ων κελευε, ο Πατρ,άρχης είτε τή μίοη, είτε τή μετά ταύτην ίβδο- 

Ι^^^?^νετα,ή„ανννχΙςΙνΒλαχέρνα,ςοϋτωςν 

ΥοαωεΪ“τ ™ Χρονολογίας καί τοϋ συγ- 
γραφεως του Υμνου, Αί ρίζαι τοϋ Ακαθίστου είναι δυνατόν νά τοσοθΐ- 

Ύμ™υ Γ η™" συναγωγών. Το πρωτότυπον τοϋ 

τοϋ Χο,σ ι«5τα πρδς τιμήν 
ου Χρίστου ηνωθησαν με τους Χαιρετισμούς τής Παρθένου ■ 

Βις πολλά χειρόγραφα δ ΰμνος φέρεται ανώνυμος. Είς τδν Οοά Τήοο 
8£ΐΙοηιο. Β1αί:αιοπ.41 (Μονη^ΒλατΡ^,>ν^ ί ιοα '' ο ^ ον «^οα. ΐΰββ 

ως τίίε, λε^λονσι Λερ/ιον τον τηνικαντα τόν,.. Κων- 
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αταντινονπόΐεως- άλλοι δέ τον ^είον ^Ρωμανόν ( διάκονον) τοΰ Μελφδον· 

δηλον δε εστιν από τών έλ... » ^ Εις τά συναξάρια δ ΰμνος άναφέρεται συν¬ 

δεόμενος προς τάς τρεις πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως. Δεν γνωρίζε¬ 

ται δμως εάν ό Σέργιος ή δ Γερμανός υπήρξαν οί συνθέται τοϋ Ακαθίστου. 

*Υπάρχει δμως μνεία εις κώδικα ανηκοντα εις τον Θ αιώνα, και μετα- 

φρασθέντα εις την Λατινικήν, δτι ποιητής τοϋ ΰμνου ΰπήοξεν δ Πατριάρχης 

Γερμανός. Ή μετάφρασις αΰτη παραδίδεται και υπό άλλων κωδίκων άνη- 

κόντων είς τόν ΙΒ' ή ΙΓ' αιώνα, οΐ κώδικες δμως οΰτοι προέρχονται από 

άλλον τών αρχών τοϋ Θ" ή τοϋ τέλους τοΰ Η αιώνος, οσχις όμως εχει απο- 

λεσθή. Ουτω αποκλείεται ή εκδοχή δτι ποιητής τοΰ ΰμνου ΰπήρξεν ό Φώτιος 

και δτι ή μνημονευόμενη πολιορκία αναφερεται εις την υπο τών Ρωσων 

τοιαΰτην. 
Την ΰπόθεσιν τοΰ συσχετισμού προς τήν ρωσικήν πολιορκίαν ΰπεστή- 

ριξεν δ Άθ. Παπαδόπουλος Κεραμεΰς (Ό Ακάθιστο; ΰμνος, οϊ Ρώς καί 6 

Πατριάρχης Φώτιος, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθηναι 1903), ο όποιος δεν 

εγνώοιζεν τήν λατινικήν μετάφρασιν, εκδοθεΐσαν το πρώτον ΰπδ ^V^11ιε^ίε1^^ 

(Εΐη μΐ^εηάΐ&ηάΐδοΐιεε Ζευ^ηίε ύί^θΓ άεη Ακάθιστος ά. ^Γΐεοΐι. ΚίΓοΙιε, 

Βά. 47 (1904), ρρ. 81-88). Διά νά Ιρμηνεόση τόν συμφυρμόν τοΰ Εΰαγ· 

γελισμοΰ τής Θεοτόκου μετά τοΰ « άσματος τής Νίκης » δ ΚΓ^ρίειΙεΐεν^ΐεζ 

ϊιέγει δτι τό προοίμιον είναι μεταγενεστέρα προσθήκη, ητις άντικαχεστησεν 
τό άρχικόν προοίμιον « Τό προοτα/βέν μνστικώς». Τοΰτο δΰναταί τις εΰκό- 

λως νά άντιληφθή Ιάν συγκρίνη τό κουκοόλιον « τό προσταχέν » μιέ αΰτόν 

τούτον τόν ΰμνον: 

Κονκονλιον Υμνος 

'Ο άαώματος λέγει τί} άπειρογάμφ Σνν άσωμάτφ φωνή α ,4—*·τ^άπεί- 

ροχά,αρ? δ', 3. 

*0 κλίκας τί] καταβάοει τονς ονρανονς Σνγκατάβααΐζ ιε , 1 

χωρεϊται αναλλοίωτος όλος εν οο\ Ολος ην ιε , 1 

δν καί βλέηων εν μήτρι^ οον 

λαβόντα δούλου μορφήν ώς και δούλου έλαβεν μορφήν θ', 5 

εξίαταμαι κρανγάζων αοί' Κξιστατο και ιοτατο α , 6 

χαϊρε νύμφη ανύμφευτε. κρανγαζων προς αυτήν α , 7. 

Εκείνο που κάνει μεγαλυτέραν εντΰπωσιν είναι ή δογματική σημείωσις 

«;ζωρδίταί αναλλοίωτος ολος έν σοί», ή οποία είναι παράλλη?ι.ος μέ τόν 

α' στίχον τοΰ ιε' οίκου: « "Ολος έν τοΐς κάτω \ καΐ εκ τών άνω 

ονδ’ δλως \ άπήν ό άπερίγραφος { 3Ϊε ) λό^ος ». Τό νόημα τών στίχων τούτων 

1. Πληρεστέραν άνάγνωσιν τοΰ οημειώμαίος κατό. Εύστροχίάδην και Ιοιακειμ 

Ίβηρίτην δρα είς το περ. « Γρηγόριος Παλαμάς » ΙΒ', 1918, σ. 442. 
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χατευθυνετα. εναντ.ον τ»ν δ.δο,σχαίαών εοϋ ΆχολΙωνίου τής Λαοδτ«ίας δττ 

Χοισιος ειχεν ανϋοω^νον σώμα ™1 ϋνθρωπίνην ψυ^ήν. ΆΓ βχ, δνθοώ- 

πτνον νοσν, χα ίδττ δ Αδνος ήτο δ νοΟς «δτομ, Οβτ.ς Γγόμεθα ε χΓΓ- 

.^σμα οτ. ο -Αχάδτστος ε.ανίρχετατ είς τήν ττερίοδον'δχοσ τα ρτστί 

Υίχα ζητήματα συνεζητοϋντο μετά πάθοσς. Τό θέμα τούτο είναι χαηαχττ,οι 

ατικον των μετριχων όμιλιών χαί ύμνων τού Έφραίμ τού 2ΰρομ τού οποίου 

η επίδρασες επι του Ρωμανού άπεδείχΰη υπό τού Τ. Μ, δνοΙιοίεΓ (υηδετευ 

Ακαθίστου. Ό Μααε ^ρμώμενος έx^ώνΤτ 

I -.ΐζ; ;:τ;.γ:-7..'ι >?::*;■: ΐ" 
Ηκπίίΐεη άεβ Ροπι&πο5, Β.Ζ. XV (1906) ρρ. Τ 2αα1 ’ΡΧ- χ ^ 'λ 

Μ^5 δτι §ξ δ'λων των χριστιανικών δογμοίτων 6 Ρωμανός ΓνδιαΞίαι 
Μονον διά τά χριρτιανο;.^, τίθεται δέ Ιναντίο, των Μονο;;σι:Ϊ 

Οιακων κλπ. Περαιτέρω ό Μααε καταδεικνυ'ει τήν Ιπίδρασιν τοΐί Βασιλείου 

ΓαθοιύΓ ΐΓ Τμ°" δ^“''«νον Μαρίας 
τη Γδ ^ ° '3>« ’^ίόχνπον τόν ΙνδεΙα- 

«νον των εγχωμιων τής Μαρίας τού ΠρδχΑου τής ΚωνσταντινουπάΙως. 

ίουθήΐΐήν ·1 Τ'*”" «μνογραφία ?πρεπε νά &ο- 
Αουθηση τον^ αυτόν νόμον μετά τού Βυζαντινού άσματος. Έπρεπε νά πλη¬ 

ροί εν ωρισμενον, υπούργημα πατά τήν λειτουργίαν. Ή βυζαντινή εόσέβεια 
Ιδεν εις τους υμνους, είς τόν λόγον ά'μα χαΐ τήν μουσιχήν, τήΓ άχουστήν 

πραγματοποιησιν των ασμάτων τών άγγόλων, τά όποια δέν ήσαν αντιληπτά 

χΓ1ΐ1ηΓ™Ητο6°1"'™'' α. ωραιότητα. Ητοδε υποχρεωσις τών βυζαντινών νά άχολουθήσουν τά 

Ξ ;γ.”:: “ *” ·““ * *··'"■·"« - 
^ Πλήν τών δογματιχών χα! λειτουργιχών αΰτών γεγονότων τά όποια 

φέρουν τον Ρωμανόν ω^ς ποιητήν τού ύμνου προστίθενται χα'ι τά άχόλουθα: 

Θεοτόχηυ Κ ° “«Φ^ΟΒται είς τήν ΰπερφυσ.χήν σοφίαν τής 
Οεοτοχου λεγων: « των Α,λ,ναιων ιάς πλσχάς ό,ασπώσα ν χαί είναι δήλον 

οτι προχειται ^περί τής Άχαδημίας τών Αθηναίων. Έθεν ό ύμνΓΙηΙη 

προ του ο29 οτε ο Ιουστινιανός εχλεισε τήν Φιλοσοφιχήν ΧνολήνΙν’ΛβΓ 

νων. Τούτο παραλληλίζει δ συγγρ. πρός τό «77 φαντάζοντα,· ΙόΠρΙν 

τον τρ,σχατάρατον... >, ,χ τού ύμνου είς τήν Πεντηχοστήν τού Ρωίνου- 
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ΕΙς μίαν ανέκδοτον μέχρι τοΰδε εργασίαν της ή δεσποινίς Ι-Ε. Βίο1ί€Γ3ΐ;ε1:1ι 

ήρεΰνησε τήν έπίδρασιν μιας ομιλίας « Εις την Υπαπαντην », αποδιδόμενης 

είς τόν *Ιω. Χρυσόστομον, επί τοΰ κοντακίου τοΰ Ρωμανού «Εις τήν'Υπα- 

παντήν τοΰ Κυρίου» (Ρΐΐεπ, Α.8. I, Ρ- 28-35). Ή δεσποινίς Β. σχολιιί- 

ζουσα τό έπεισόδιον τοΰ Χυμεώνος αναφέρει δτι ό Χρυσόστομος καΐ ακο¬ 

λουθών αυτόν ό Ρωμανός είναι οι μόνοι έξ όλων τών συγγραφέων ομιλιών, 

οί οποίοι χρησιμοποιούν τό απόκρυφον ΑοΙ^ καΐ αναφέρουν βτι 6 

Συμεών στέλλεται διά νά άναγγείλη τήν έρχομένην σωτηρίαν καΐ άνάστασιν 

τοΰ μόνου φιλάνθρωπου. Ή εισαγωγή τοΰ Συμεώνος είς τόν τελευταΐον 

οίκον τής ιστορίας τής παιδικής ηλικίας τοΰ Χριστού είς τόν “Ακάθιστον 

ύμνον συνδέει τό πρώτον μέρος μέ τό δεύτερον, τήν δογματικήν έρμηνείαν 

τοΰ Χριστού ώς Σωτήρος τής άνθρωπότητος. Σχολιάζουσα τήν τελευταίαν 

παράγραφον τής δμιλίας τοΰ Χρυσοστόμου ή δεσποινίς Β. συμπεραίνει δτι 

τό πρώτον εγράφη υπό ταχυγράφων και άργότερον οΐ γραφείς προσέθεσαν 

είς τό τέλος τά «Εγκώμια» και είσήγαγον τόν τίτλον « Θεοτόκος», τόν 

όποιον ό Χρυσόστομος δέν είχε χρησιμοποιήσει. 
Προσέτι ΰπάρχει ή Ιπιγραφή « Πρός τό· ά/γε^ος πρω.., » είς τόν ύμνον 

τοΰ Ρωμανού « Πίς τόν ηάγκαλον Ιωσήφ» (Ρΐίτα, Α.3., I, ρ. XXXI 

*0 ΡΐίΓα απέδωσε τόν “Ακάθιστον είς τόν Σέργιον είτε όρμώμενος άπό 

τά συναξάρια ε’ίτε διότι δτε εγραφε δέν είχε άποφασίσει άκόμη δν ο Ρωμα¬ 

νός εγραψε τους ύμνους του είς τήν άρχήν τοΰ ΐ" ή Η' αί. Ό Ρϊϊγβ δέν 

επίσιευεν είς τήν τελευταίαν χρονολογίαν, άλλ’ άφησε τήν ΰπόθεσιν ανοι¬ 

κτήν. “Ο νν. συμπεραίνει, δτι 0 Ρωμανός διά τοΰ «Πρός τό· άχχελος 

πρω...» τοΰ ύμνου του είς τόν πάγκαλον “Ιωσήφ, ήθελε να ΰποδείξη εις τον 

■ψάλτην οτι ό -ύμνο; οΰτος δέον νά ιμαλή συμφώνως προς τήν μελφδίαν τοΰ 

“Ακαθίστου. Ευλόγως εξάγεται δτι 6 ύμνος είς τόν “Ιωσήφ είναι μεταγενέ¬ 

στερος τοΰ “Ακαθίστου. 
Είς τό τρίτον μέρος ό \ν. άσχολεΧται μέ τό κείμενον τοΰ "Υμνου. Τό 

κείμενον τοΰ “Ακαθίστου διαφέρει είς πολλά σημεία άπό τήν έκδοσιν τοΰ 

Ρΐίτα. Συγκρίνων τις τό κείμενον τοΰ Α55αΓηΙΐ9,ιιι. 64 βλέπει οτι παρου¬ 

σιάζει πολλάς παραλλαγάς οφειλομένας άφ“ ενός είς τήν προφορικήν παρά- 

δοσιν τής ΟΓΟίΙειίεΓΓαΙα, άφ“ ετέρου εις τήν απροσεξίαν τοΰ γραφέως. 

Ούτως ; “Ορθογραφία. Ό γραφευς είχεν επηρεασθή άπό τήν Βυζαν- 

1. Τοϋτο κατ’ εμέ είναι τό σαθρότερον επιχείρημα υπέρ τοΰ δτι ό Ροιμανός 

^ραψε τόν Ακάθιστον. Διότι αι τοιαϋται ενδείξεις ήχου καί μουσικού προτύπου έπι 

τή βάσει τού όποίου ψάλλεται και εγράφη ό ύμνος δέν είναι σύγχρονοι τού Ρωμανού 

άλλα μεταγενέστεροι ττίς επί Ίω. Δαμασκηνού δισρρυθμίσεως τής βυζ. μουσικής και 

τού καθορισμού τών δκτώ ήχων. Οΐ κώδικες δέ διά τών όποίοιν παραδίδονται δεν 

είναι αρχαιότεροι τοΰ δέκατου αΙώνος! 
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τινήν ποοφοοά,. Ή έπίδρασις τοΐ ϊωτ^.σμοΒ εϊς τήν δρΟογοαφίαν είνα. 

μεγαλύτερα η ετς χειρόγραφα, α"ιτνα έχουατ τοϋς στίχους ανευ τής μουστ,τής. 

Γράφει π.χ. λυτρω0ησα άντί λυζρωϋεΐαα 

εκληψει » εκλείψει 

V λητρωσις » ή λύτρωοις 

■ » δεινών κλπ. 

Ενίοτε φαίνεται δτι δ νραφεύς δεν εγνώριζεν τήν σημασίαν των λ%ων. 
^^·Χ· γράφει τ] ηολι σον αντί ή ηόλις αου. 

^ Τό χείμενον Ιχδίδεται εις τάς σσ. ΓΧΥΙΠ-Ι,ΧΧΧ (δ συγγροφεΰς 

αγνοεί την υπο οειμν. Εόστρατιάδου γενομένην χριτιχήν Ιχδοσιν τού ’Ζα- 

«ιστου χαι πασαν περί αυτού Ιργασίαν τού άειμν. μελετητοΰ). Έν τέλει τής 

μαχρας εισαγωγής χαΐ μετά τινας μουσιχούς πίναχας, ίπιχειρεΐται μεταγραιμί) 

δι ευρωπαιχων φθογγόσημων (σσ. 3-89) δλοχλήρου τού "Υμνου. "Επετ!^ 
υπόμνημα εις τήν τοιαυτην μεταγραφήν. 

Δέν_θά Ιπιχειρτίσω χριτιχήν τού άς δνω βιβλίου. ΟδχΙ άνευ πιχρίας 

παρατηρώ οιι ό συγγραφευς δέν φαίνεται νά έ'χη τά φ,λολογιχά Ιφόδια τά 

δποια είναι άναγχαια διά τήν άντιμετώπισιν τού θέματος·. Πρωτίστως δέ 

δεν Μτεχει τήν βιβλιογραφίαν αδτοΰ. Δέν γνωρίζει π.χ. δτι ό Ύμνος είς 

ίαΐ προλεγόμενα (Ύμνοι Β' 
954, σσ. 305- 332). Οίδ’ δτι από τού 1962 είναι έχδεδομένος “Υμνος είς 

τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόχου (Ύμνοι Α', ΙΔ', σσ. 301-324), γνήσιον 

έργον του Ρωμανού δπου χαιρετισμοί (οίχοςα') άλλοι άπό τούς τού 

Ακάθιστου. Αλλ άγνοεϊ τελείως τήν μετά τό 1903 Ιλληνιχήν βιβλιο¬ 

γραφίαν, την συγκεντρωμένην είς τήν «Εισαγωγήν είς τήν Βυζαντινήν 

Γ-’ ,■. = -α ^ ® "^5 δργασίας τού χ Τωμα- 
δαχη θα επειθετο πολύ εθχολώτερον (ώς έπείσθη απολύτως μετά ταΰτα χαΐ 

ο διδάσκαλος μου) οτι ο Ακάθιστος ΔΕΝ είναι τού Ρωμανού, ηρός τήν 
τεχνικήν των ύμνων του δηοίου είναι απολύτως ξένος Κ 

ο ,κ.001 ΙπΙ ,ήν ΙΙ,ο,μ,ζομΙνην) 1,5οο.Λ%Χ 

- -- ΒΑ2ΙΛΕΙ02 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ2 

,«■ ή οίκιρά έκδοσις ιοΰ κειμένου τοΰ ΆκοίΚστου δάτο,. Λ τν 
εν η υνη η ουδ αυτόν ιόν χωρισμόν των στίχων νά έιτιτύχη (κρβλ οίκον ν')’ 

παοονσιαξων αλλονς τών περιττών οίκων μέ 24 κοί άλλονς Γ»! τδν'ιΓΓνέ 25 

ιχου,, ειοαγων γραφάς “παραδεκτούς καί όντιπαραβάλλων τόν κώδικά του ηοός 
μονήν την „.π„ τού Ριίπι τδ 1872 (πρό 85 ετών , ) γενομένην έκδοσιν 

27 -1.1958 
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ν'ταηζ ΒαΙ)ίηρβν, ΜαοηιβίΙο ίΐ οοηι^ιιίΒίαΙοΓβ β ίΐ Βΐίοίΰΐηρο, 1957. 

ΟίαΙΐο Είηαιιάί βάίΐονβ, σσ. 795 (-\-3) ·\-πίν. 

Κατά τό λήξαν έτος είδε τό φως ή ιταλική μετάφρασις τοΰ μνημειώ¬ 

δους έργου τοΰ έν Μονάχφ τουρκολόγου καθηγητοΰ, επιτίμου δ* εταίρου 

ημών κ. Ρ. Β3δίπ§·6Γ περί τοΰ Μωάμεθ τοΰ κατακτητοΰ καΐ τής εποχής 

του. "Έτεται μέν αΰτη τοΰ γερμανικοΰ κειμένου (1953) και τής γαλλικής 

μεταφράσεως, προηγείται δέ αναμενόμενης ισπανικής. Χαρακτηριστικόν είναι 

δτι αι γενόμεναι ώς (ϊνω εκδόσεις εϊτε έξηντλήθησαν είτε πλησιάζουν νά 

εξαντληθούν. Τόσον είναι τό ενδιαφέρον δπερ έκίνησε τό βιβλίον τοΰτο 

διεθνώς. 

*0 καθηγ. γνωρίζει δχι μόνον τάς τουρκικάς και Ιλληνικάς πηγάς, 

άλλά και έμελέτησεν έκ πρώτης χειρός τά Ιταλικά κ.ά. δυτικά άρχεΐα, σπου¬ 

δαιότατα διά τήν έρευναν τοΰ θέματός του. Κατόπιν δέ πολλών μονογρα¬ 

φιών κατέληξεν είς τήν ά’ρθρωσιν τοΰ μετά χείρας βιβλίου, τό όποιον (Απο¬ 

τελεί μόνον τό πρώτον τόμον τοΰ όλου Ι'ργου, ιΑφοΰ εις τον δεΰτερον (τόν 

όποιον ό συγγραφευς σκοπεύει νά δώση μόνον ώς συμπλήρωμα τής γερμα¬ 

νικής Ικδόσεως) θά συμπεριληφθοΰν αί πηγαί, ή βιβλιογραφία καΐ ή τεκμη- 

ρίωσις των μαρτυριών τοΰ πρώτου. Πασα μετάφρασις είς τήν ουσίαν (Αποτε¬ 

λεί νέαν έκδοσιν τοΰ έργου, άφοΰ ό συγγρ. έχει τήν ευκαιρίαν τά (Αναθεωρή 

τό προηγούμενον κείμενον καΐ νά προσθετή δ,τι ή σΟφή του πείρα καΐ αί 

δεΰτεραι σκέψεις καΐ ή έρευνα τοΰ Ιπιβάλλουν. 

’Ή μορφή καΐ τό έργον τοΰ μοιραίου διά τό Έλλην. "Εθνος σουλτά¬ 

νου Μωάμεθ Β' (1430-1481, βασιλεΰσαντος άπό τοΰ 1450 και είς ήλικίαν 

μόλις 23 ετών καταλαβόντος τήν Κωνσταντινοΰπολιν ! ) δέν είναι τυχαία. 

“Έβδομος ήγεμών έκ τών Όσμανλιδών, ό μεγαλύτερος τών Μουσουλμάνων 

ηγεμόνων τοΰ Μεσαιώνος, άποκληθεις υπό τοΰ λαοϋ του Ρδΐίΐι (κατακτη- 

τής), υπήρξε, λόγφ τής δράσεώς του, και δ στενότερον συνδεόμενος προς 

τάς τΰχας τής Δΰσεως. Διότι δέν επέπρωτο απλώς νά καταλάβη τήν βασι- 

Ινεύουσαν, νά καταβάλη τόν Ελληνισμόν τοΰ Μορέως και νά διάλυση τήν 

αυτοκρατορίαν τής Τραπεζοΰντος. Κατά τά επόμενα τής (Αλώσεως έτη διαδο- 

χικώς κατέκτησε τάς ΰπολοιπομένας γειτονικάς αποικίας τής Κριμαίας, μέρος 

τής Αλβανίας, τήν Σερβίαν, τήν Βοσνίαν καΐ Έρζεγοβίνην, επολιόρκει τήν 

Ρόδον καΐ είσήλαυνεν είς τήν Ουγγαρίαν καΐ διαπερών τήν Άδριατικήν 

έπάτει έπΙ τής Ιταλικής Χερσονήσου. Έπι τριάκοντα έτη ύπήρξεν ό φόβος 

καί ή φροντίς τών παπών καΐ τών δυτικών ηγεμόνων, τών αΰτοκρατόρων 

και τών δημοκρατιών. Αυτός είναι δ δημιουργός τοΰ αχανούς οθωμανικού 

κράτους, άπό τής Μαύρης Θαλάσσης μέχρι τής 'Αδριατικής καΐ άπό τοΰ 

Αιγαίου μέχρι τοΰ Δουνάβεως, διοργανωτής δυνάμεως ή οποία έπέζησε μέχρι 
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του παρελι^οντος αιωνος. Οΰτε δ ήμερος πατήρ του οΰτε ή αννοουμένη κατά 

τα άλλα ταπεινή Χριστιανή μήτηρ του φαίνεται νά έχουν συγγένειαν μέ τον 

άγριον καΐ δεσποτικδν και φιλόδοξον χαρακτήρα του, δεσπότου τής Ανατο¬ 

λής φιλοδοξοΰντος νά έπαναλάβη τά κατορθώματα τοϋ Μ. ΆλεΗάνδρου. 

Ψυχρός πολιτικός ΰπολογιστής, κατά βάθος θρησκευτικός άδιάφορος, μέ 

ενδιαφέροντα διά τάς τέχνας, τά γράμματα και τάς επιστήμας, δεν είχε την 

τύχην ^νά διασωθή οΰτε μία γραμμή αΰτόγραφος ΐδική του. Ή εποχή του 

ειναι^εποχή καταπτώσεως και αδυναμίας διά την Δΰσιν, διπρημένην μεταΗύ 

της, έρίζουσαν καΐ ^άσχολουμένην μέ δολοπλοκίας. Ή απειλή ε| Ανατολής 

^εσεν έπι τής Ευρώπης ώς βαρεία σκιά, ενώ αΐ χριστιανικαί δυνάμεις τής 

υγγαρίας καΐ τής Ιταλίας εχρειάσθη ν" αναπτύξουν πάσαν δυνατήν προσ¬ 

πάθειαν διά^νά τοϋ εμποδίσουν τήν στερέωσιν εις τήν καρδίαν τής Μεσευ- 

ρωπης^καί είς τήν “Ιταλικήν Χερσόνησον. Ό πρόωρος θάνατός του άπήλλαξε 

τήν Δΰσιν άπό τήν προδιαγραφομένην μοίραν της καί ή?Δαξε τόν ροΰν τής 

Ιστορίας. Ή ιστορία αυτή εγράφη άπό συγχρόνους (τούς τέσσαρας κυρίως 

συγγραφείς τής 'Αλώσεως. τούς Έλληνας Δοΰκαν, Κριτόβουλον, Χφραντζήν 

καί Χαλκοκονδΰλην), άπό τούς Τούρκους μάλιστα πολύ δλίγον συγκεκρι¬ 

μένα, καί ύπεμνηματίσθη άπό τούς Ευρωπαίους σχολιαστάς τής έποχής. Τά 

διπλωματικά μνημεία είς τά δυτικά αρχεία ήσαν πολλά και Ενδιαφέροντα. 

Εις όσας μονογραφίας εΐχον γραφή προηγουμένως, Ιχρειάζετο νά προστεθή 

μία συνθετική του ύλικοΰ των Ιστορικών καί των άρχείων. Τούτο Ιπέτυχεν 

δ «αθ ΒεΜπ^ογ. ή σΰνθεσίς του είναι (όπως φαίνεται εις τόν «ρινόμε- 

νον τόμον) άπλή, ή διήγησίς του ευχάριστος, ή έλλειψις πάθους ή Ενθου¬ 

σιασμού διά τόν βιογραφοΰμενον καθιστρ τό βιβλίον άξιον Εμπιστοσύνης. 

Τό πλήθους νέων στοιχείων γεννφ μέγα ενδιαφέρον είς τόν Έλληνα αναγνώ¬ 

στην, ο οποίος βλέπει διαλευκαινομένην τήν άφορώσαν είς αυτόν ιστο¬ 

ρίαν καί τά γνωστά γεγονότα τοΰ ΙΕ' αώνος τοποθετούμενα είς εΰρΰτερον 
πλαίσιον. 

Ο τομος διαιρείται είς επτά βιβλία: Είς τό ίτζρώτον εξετάξεται ή εποχή, 

ή κατάστασις τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ή γέννησις, ή νεότης και ή είς 

τήν “Ανατολήν ύπηρεσία τοΰ νεαρού Μωάμεθ, είς τόν οποίον κατόπιν άδο- 

κητου θανάτου τοΰ διαδόχου περιέρχεται ή διαδοχή καί εΐτα. θανόντος τοϋ 

Μουρατ Β , δ θρόνος. Εις τό βιβλίον τούτο περιλαμβάνεται ή εξιστόρησις 

της μάχης τής^Βάρνης (1444). Εις τό δεύτερον δ συγγρ. πραγματεύεται 

την αναρρησιν είς^ τόν θρόνον, τάς πρώτας πολιτικός πράξεις τού Μωάμεθ 

Β , τήν κτίσιν τοΰ επί της εύρωπ. ακτής τοϋ Βοσπόρου φρουοίου, τήν κατά- 

ληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν άνάληφιν ύπό τοΰ Κατακτητοΰ τής 

κληρονομίας τού “Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους καί τήν πρόοδον αυτού 

προς Δυσμάς. Μέ τό τέλος τής Ιξιστορήσεως συμπίπτει ο θάνατος τού “1ω 

Ουνυάδου. Είς τό τρίτον βιβλίον εξιστορείται ή δράσις τοΰ Σκεντέρμπεη 
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τά γεγονότα τής Βαλκανικής, ή άντίδρασις τής Δυσεως, ή πτώσις τής αυτο¬ 

κρατορίας τής Τραπεζούντος, ή άλωσις τής Λέσβου (1461) και πλεϊστα άλλα 

θέματα μέχρι καΐ τής ίδρύσεως τοΰ τζαμιού τού Πορθητού εν Κωνσταντι- 

νουπό?ει. Τό τέταρτον βιβλίον άφιερώΟη είς τήν κατά τής Δύσεως διά τού 

Άδριατικοΰ επίθεσιν τού Πορθητού, τήν κατάληψιν τής Βοσνίας, τόν κατά 

τής Ένετίας πόλεμον, τά γεγογότα είς τήν “Ανατολήν, τήν αντεπίθεσιν των 

Δυτικών, ενώ τό ηέμητον εις τήν εν “Ανατολή σύρραξιν μετά τού Ουζουν- 

Χασάν, συμμαχήσαντος μετά τής Δύσεως, τήν κατάληψιν τού Καφά (αποι¬ 

κίας των Γενουατών), και άλλα γεγονότα μέχρι τής κοπής τού πρώτου χρυ¬ 

σού νομίσματος υπό τοΰ Μωάμεθ. Είς τό εχτον 6 συγγρ. πραγματεύεται 

τήν δρισηκήϊ' είρήνην Μωάμεθ - Βενετίας, τήν κατάληψιν τής Ζακύνθου καί 

Λευκάδας, τήν είσβολήν είς τήν Τρανσυλβανίαν, τήν αποτυχούσαν κατά τής 

Ρόδου Ιπίθεσιν, τήν άπόβασιν των Τούρκων ύπο τόν “Αχμέτ Πασά είς τήν 

“Ιταλίαν (Ρμ§:1ί3.) και τήν κατά?.ηψιν τοΰ 'Υδροΰντος (Οίταπίο), την νεαν 

(καί πάλιν άποκρουσθεΐσαν ύπό τών Ιπποτών) Επίθεσιν κατα τής Ροδου, 

τόν αίφνίδιον θάνατον τοΰ Μωάμεθ Β' τού « τρόμου τής γης». *Ως ήτο 

φυσικόν είς τό τελευταϊον, τό δβδομον βιβλίον, δ κ. Βα1>ίη&€Γ Εξετάζει τόν 

Μωάμεθ ώς ήγεμόνα καΐ ώ; άνθρωπον, τό κράτος καί τήν κοινωνίαν Επί 

βασιλείας του, τάς τέχνας, τάς επιστήμας καΐ τά γράμματα καί τάς σχέσεις 

αυτού μετά τής Δύσεως. Ευρίσκει καί Εδω ευκαιρίαν διά να πραγματευθη 

τάς σχέσεις τοΰ Πορθητού μέ λογίους ώς δ Κυριάκός εξ Αγκώνος, δ Σχο- 

λάριος, ή καλλιτέχνα; ώς δ Ο. ΒοΠΐηί. 
Τό δλον έργον κατακλείουν πίνακες ονομάτων, τόπων, πραγμάτων, τών 

27 εικόνων εκτός κειμένου (εξ αΐ 5 Εγχρωμοι) και τών 13 σχεδίων. Ωραιό¬ 

τατη είναι ή εΙκών τού Μωάμεθ ή φίλοτεχνηθεΐσα υπο τού διάσημου Ιτα¬ 

λού καλλιτέχνου Οεηΐίΐο ΒεΙΗηΐ, έν αρχή τού βιβλίου, Εγχρωμος. 

Είς τοιαύτος εκτάσεως καί σημασίας βιβλίον μικράν αξίαν θά ειχον αί 

Ιδικαί μου παρατηρήσεις. Γενικώς δ “Έλλην αναγνώστης είναι ευχαριστημέ¬ 

νος άπό τήν εκθεσιν τών πραγμάτων καί τόν συνδυασμόν τών γνωστών του 

γεγονότων πρός τήν ευρωπαϊκήν καί τήν ανατολικήν ιστορίαν. Θά Επεθύμει 

δμως ζωηρώς νά Εβλεπε καΐ μίαν ελληνικήν μειάφρασιν 6'χι μόνον εκ τής 

Ιταλικής εκδόσεως ( ώς πληρεστέρας) αλλά καί τού μέλλοντος β' τόμου τού 

Εργου. Εις τήν μετάφρασιν ταύτην δ συγγραφεύς θά ήδύνατο νά προσαρ¬ 

μόσω τήν ελλην. βιβλιογραφίαν καί νά παραθέση τά ελληνικά χωρία τών 

πηγών πρός μεγαλυτέραν ωφέλειαν τού "Ελληνος αναγνώστου. Την θέρμην 

αυτήν παράκλησιν νομίζω δτι θά εΰοη τρόπον νά θεραπεύση ο αγαπητός 

και άξιος πάσης τιμής συνάδλφος κ. Β3.6ΐη8·εΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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Αδίβηι ΞορΗίείαβ, ΟοΜΊηβηίαΗοηίγη ίη Ρ8αΙηΊ08 φια^ 8%φ&Γ- 
8Ηηί. Αΰΰβάηηί αΐΐ^ηοί ΗοηήΙίαβ αηοιψηιαβ. Εάΐάϋ ΜανββΙ 
ΆίοΗατά. θ8ΐοαβ, ίθοΘ, σσ. ΧΧΧΐν+^73 /^ηιδοίαβ Οβΐοβη- 

868 (α80. ΒΧίρρΙβΙ. XVI). 

Ό καθηγητής α1>ΐ5έ Μ. Κίαίιατθ, γνωστός διά τάς πολαιογραφικάς καΐ 

πατρολογικάς του μελετάς εδωκε τά Υπομνήματα εϊς τούς Ψαλμοΰς τοϋ 

■Αστεμίου^ τοϋ Σοφιστοϋ (δ’ αί. ), ήτοι 31 ομιλίας και 27 άποσπάσμαια 

του αΰτου συγγραφέως εκ των αειρων, εϊς κριτικήν εκδοσιν. Έν αρχϋ ή 

εισαγωγή διδάσκει^ περί τής χει/φου παραδδσεως και τής Ιστορίας τοϋ σχη¬ 

ματισμού τοϋ κειμένου των ομιλιών καί των σειρών, καί των της παροΰσης 

Ικδδσεως κ.δ. ζητημιίτων. Έπεται τό κείμενον εϊς κριτικήν Εκδοσιν. 

Κατά την αναγνωσιν τοϋ κειμένου έσημείωσα προχείρως τά εξής παρο¬ 

ράματα: σ. 13, στ. 20 φονείς γράφε φονεις, 14,15 ^δεΧφε'^ άδελφέ, 17,9 

όδοιπόρον>όδο^7ζ6ρου, 23,1,3,4 ύλίψιν>ΰΧΐψιν, 37,26 ούχ^ έαυτφ>ούχ 

έαυτί^, 41,22 χαριεντώς:> χαριέντως, 79,13 άκροάζαι> άκροαταί, 81,22 

πνμφ οου>ί?ι;^φ σον, 44,11 παϋόμεϋα'7>7τειϋόμε^α, 93,23 τοσοντρί>το- 

σοιαφ 93 ϋ€3ΐ., ΕοΰΙί. 9,10>5'ΪΓ. 9,10, 118,19-20 ά/υ^το), τρνγντω'^άμητώ, 

τρνγητφ, 120,9 Γαλαταΐς>Γαλάταις. 

ΆναζητεΙται είς γραμματικός γλωσσικός πίναξ, διότι πάρα πολλαΐ λέξεις 
καί συντάξεις άξιοσημείωτοι : Πρΐ3λ, Χιΰ'όψυχοι, άμμογενεΤς, όργιλόφρονες 
30,25· μιαοκύριος, ψιλοδέοηοτος 38,0· ονμβολαιογράψων 45,21· τόμον χάρ- 

τον 46,1 χαρτοφύλαξ 48,17, έκυριολόχει 52,26' ^’γειραν ( = ήγ£ΐρ(](ν) 75.23' 

νωτοψοροναα {-θάλασσα) 116,17- τάς έηηληνίους φδάς 118,Π' εχαρακώϋη, 

£ ιακαφη&η (η άμπελος) 119,11-12· ^'>]νοβατ8Ϊν 123,'20' νποχάρτωοις 234 4· 
ααητόβρωτος 241,6. " ’ 

Και^άπά άλλης άπόψεως, ρητορικής κατασκευής τοϋ λόγου καΐ ειδήσεων 

αφορωσω^ν εϊς τόν βίον τών συγχρόνων τοϋ Άστερίου, και παροιμιών, ό 

ρητωρ είναι αξιοσημείωτος. Πρβλ.: « Τδ μεν ίμάτιον τιαλαιονμενον δια- 

φ&ειρεται, ό δε παλαιός φίλος δσφ παλαιονται, τοαούτφ πλέον οφείλει είναι 

δοκιμώτερος», 93,22-24. « "/κα τί λαγνείας χειρόγραφον ποιείς σον τό πρό~ 

σωπον;», 32,20-21. «'βς τόν οίκέτρν όονλοΐ ο χόρτρς, οϋτω τήν έταιρι- 

ζομένην δούλοι τά νίμματαί», 33,2-3. «^Ωσπερ γάρ έν τοϊς γραμματείοις 

καΐ τοις προικφοις^ καΐ ταΐς δια^ήκαις άνω μ'εν γράφεται πάσα ή διήγη- 

σις, εις τό τέλος δέ τον σνγγράματος αυτός υπογράφει ό κύριος τού πρά¬ 

γματος, και ονδέν οφελος δλφ τφ χάρτρ και τφ γραμματίφ, Μν μή ό κύριος 

τον πράγματος εις τό τέλος ύπογράψη ^ 45,16 εξ <.<Ούδέποτε κληρονόμος 

διαϋήκην λαμβάνει ζώντος του διατι-&εμένον ·ί> « Πολλάκις'γάρ 

λάλων άναγινώοκει ό αρχών, και όρα τόν χάρτην ώ; Ικέτην καί τάς εγγρά- 
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φονς φωνάς ώς έλεινάς Ικεσίας...» 52,3 έξ. «’Έν νμνοις, ινα οΐ ϋρήνοι 

τοις άμαρτήοασι και μετανοήσασιν εις ύμνους μετέλ'&ωοιν... ούτω πάλιν 

οι τών μετανοησάντοον άρήνοι εις ύμνους μεταβάλλονται » 85,11-16. Άξιο- 

σηαείωτοι είναι και οι χαιρετισμοί, δι’ ών καταλήγει ή όγδόη ομιλία: 

<ί Χαίρετε. Ύμεΐς γ^αίρετε. Ιουδαίοι γάρ κόπτονται. "Υμείς χαίρετε- ή 

γάρ κουστωδία τετάρακται. "Υμείς γαίρετε' οί γάρ τόκ τάφον τηρονντες, 

την ένάήκην μη έχοντες ολοφύρονται... » 68,8. 

*Ιδοϋ δείγματα ρητορικού ϋφους: «Εϋφραίνου, ώ εκκλησία 

νΰμφη' ή γάρ τοϋ νυμφίου άνάστασις άνέστησέ σε, χαμαί κειμένην καί πατου- 

μένην. Οϋκέτι βωμοί δαιμόνων τά σά τέκνα μερίζονται, άλλα ναοί Χριστού 

τους νεοφώτιστους έναγκαλίζονται. Ούκέτι είδωλεΐα τυραννοϋσιν, αλλά θυσια¬ 

στήρια Χρίστου βασιλεΰουσιν. Ούκέτι αΰλοί τή χρυσή εϊκόνι προσκυνεϊν 

άναγκάζουσιν, άλλά ψαλμοί τφ -θεφ προσκυνεϊν διδάσκουσιν. Ούκέτι πόδες 

πόρνης δρχοϋνται Ίωάννου -θάνατον, άλλά πόδες έκκλησίας πατοϋσι -θάνα¬ 

τον. Έπαΰσαντο αί άποστασίαι καί ήκμασαν αΐ γονυκλισίαι' ηργηοαν αΐ 

τραγφδίαι και ηνάησαν αί ψαλμφδίαι... » 76,6 Ιξ. "Αλλο : « *Ω νϋξ, ήμέρας 

λαμπροτέρα' ώ νύξ, ήλιου φαιδροτέρα' ώ νΰξ, χιόνος λευκοτέρα* ώ νϋξ, 

άστραπής φαεινότερα· ώ νυξ, λαμπάδων διαυγεστέρα' ώ νΰξ, παραδείσου τερ- 

πνοτέρα* ώ νύξ, σκότους άπηλλαγμένη' ώ νύξ, φωτός πεπληρωμένη, ώ νύξ, 

ή τόν ύπνον διώκουσα' ώ νύξ, ή άγρυπνεϊν μετ* άγγέλων διδάσκουσα' ώ 

νύξ, φοβερά τοις δαίμοσιν* ώ νύξ, ένιαυτοϋ Ιπιθυμία* ώ νύξ, νυμφαγωγός 

τής Ικκλησίας* ώ νύξ, ή τών νεοφωτίστων μήτηρ* ώ νύξ, εν ή νυστάξας 0 

διάβολος γεγύμνωται’ ώ νύξ, έν ή ό κληρονόμος εϊς τήν κληρονομιάν την 

κληρονόμον εϊσήγαγεν » 77,10-18. Είναι φανερόν δτι ή έλληνικ^ αύτη ρητο¬ 

ρική επηρέασεν άμεσώτατα τήν έλληνικήν ύμνογραφίαν { πρβλ. Ακάθιστον, 

ή ύμνους Ρωμανού Μελφδοΰ) περισσότερον οίασδήποτε σνριακής, ώς νομί- 

ζεται, λογοτεχνίας. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Κωνσταντίνον *Α μ άν το ν, όμοτίμον κα-δηγητον τον Πανεπιστη¬ 

μίου ^Α·&ηνών, * Ακαδημαϊκού, "Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, εκδο- 

οις δεύτερα, ^Αϋήναι 1953-1957 ("Οργανισμός "Εκδόσεως Σχολικών 

Βιβλίων, τ. Α', σ. 476 καί Β', σ. 405. 

Ή ιστορία τοϋ μεσαιωνικού ελληνισμού ουδέποτε είχε παυσει νά ελκύη 

τό ενδιαφέρον τοϋ 'Έλληνος τών σκοτεινών άκόμη χρόνων τής τουρκικής 

δουλείας καί νά συγκινή τό Πανελλήνιον. Αϊ παραδόσεις τοϋ ελληνικού λαού 
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περί μαρμαρωμενου βασιλια «αΐ περί Κωνσταντινουπόλεως άποτελοΰν αδΐ(<- 

·ι[)ευστον άπόδειξιν. Ή ήγεσία του έθνους κατά τούς χρόνους τ% Τουρκο¬ 

κρατίας ζη ή Ιδία τό ονειρον της άνασυστάσεως τής αυτοκρατορίας τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως, άλλα και μέ αυτό γαλουχεΐ τά στρώματα του βασανιζόμε¬ 

νου Ιλληνικοΰ λαού. Ό Ρήγας είναι, ώς γνωστόν, δ ενσαρκωτής τής ιδέας 

αυτής και οί άνδρες τής Έπαναστάσεως του 1821 κεντρίζονται από την σκέ- 

ψιν και τόν πόθον να ϊδουν την πόλιν των ονείρων τού ελληνικού έθνους 

καί πάλιν βασιλεύουσαν τού ελληνοχριστιανικού κόσμου. 

Ένφ τοιαΰτα ϊσχυον μεταξύ των Ελλήνων, δ χριστιανικός κόσμος τής 

Δύσεως δεν αποχωρίζεται τάς σκέψεις καί τάς διαθέσεις τάς οποίας ή επί 

εκκλησιαστικών ζητημάτων έρις μεταξύ καθολικής λατινικής Ρώμης καΐ 

ορθοδόξου ελληνικής Κωνσταντινουπόλεως είχε βαθέως καί από αιώνων 

ένσταλάξει εις την ψυχήν του. Χαιρεκακεί ή τό δλιγώτερον άδιαφορεΐ διά 

τήν σκληράν τύχην τού αιρετικού δι’ αδτόν δοθοδόξου Ελληνισμού. Άπό 

των μέσων δμως τού ΙΖ' αΐ. ήρχισε νά γεννάται μεταξύ ώρισμενων κύκλων 

τής Δύσεως τό Ινδιαφέρον διά τά πράγματα Ινός κόσμου δ δποϊος άπό τής 

έποχής εκείνης και Ιξής άνομάσθη Βυζαντινός καί δ δποίος, ώς γνωστόν, 

δεν είναι άλλος άπό τόν μεσαιωνικόν Ιλληνικόν. Εις τήν στρος>ήν αύτήν 

ήγαγε τό μέν ή ανάγκη μελέτης τής ίδιας των λαών τής Δύσεως Ιστορίας, τό 

δέ ή άνάγκη μελέτης των προϊόντων τής έλληνικής γραμματείας, τής οποίας 

ή Κωνσταντινούπολις επί αΙώνας διετέλεσεν 6 θεματοφύλαξ. Βυζαντινοί συγ¬ 

γραφείς, ίστορικοί καί άλλοι, μελετώνται καί έκδίδονται. Συνθετικά έργα 

περί Βυζαντίου βλέπουν τό φως τής δημοσιότητας καί εύρέως άναγιγνώ- 

σκονται. Μέχρις δτου τέλος κατά τόν ΙΘ' αί. σημειούται πραγματική άνθη- 

σις τών βυζαντινών σπουδών εις δλας σχεδόν τάς πέραν των συνόρων τής 
ελληνικής γής εύρωπαϊκάς χώρας. 

Τα εκεί συμβαινοντα δεν ητο δυνατόν νά άφήσουν άδιάφορον τόν άνα* 

γεννηθέντα πολιτικώς ελληνισμόν. *0 Ζαμπέλιος πρώτος, ακολούθως δ 

Παπαρρηγοπουλος, ο Λάμπρος, ο Καλλιγάς, δ Σάθας κ.ά., εφερον εγγύτερον 

τήν ιστορίαν τού Βυζαντίου πρός τούς συγχρόνους των. Εις τά εκτεταμένα 

και την ιστορίαν τού ελληνικού έθνους άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

τών ημερών των περιλαμβάνοντα έργα τών Παπαρρηγοπούλου καί Λάμπρου 

ή βυζαντινή περίοδος κατέχει τήν άρμόζουσαν θέσιν. Τό έργον πράγματι τού 

Παπαρρηγοπουλου επί μακράν σειράν ετών εγαλούχησε τούς “Έλληνας. 

Εΐχον δμως παρέλθει άρκεταί δεκαετηρίδες κατά τήν διάρκειαν τών οποίων 

σημαντικωταται ειχον επιτελεσθή προοδοι εις δ,τι άφεώρα εις τήν έρευναν τής 

ιστορίας τού Βυζαντίου. Τά έργα τού Παπαρρηγοπούλου καί τού Λάμπρου 

εΐχον κατα πολλά σημεία υπερβληθή. Διά νά γίνη σαφής δ ισχυρισμός ούτος 

αρκουμεθα εις τήν μνείαν τού έργου μεγάλων βυζαντινολόγων τής Δύσεως 

καί τού Βορρά, ήτοι τού Βυτγ εις τήν Αγγλίαν, τού ΠίεΙιΙ εις τήν Γαλ- 
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λίαν, τού ΚηιιηΐϊαοΙιεΓ εις τήν Γερμανίαν, τού εις τήν προε¬ 

παναστατικήν Ρωσίαν. ’Έργα τών ώς άνω ερευνητών και άλλων εΐχον μετα- 

φρασθή εις τήν ελληνικήν. Τό ελληνικόν δμως ενδιαφέρον διά τήν πάτριον 

τών Μέσων Χρόνων ιστορίαν δεν εύρε πλήρη τήν Ικανοποίησίν του εις^άς 

μεταφράσεις έκείνας. ΕΙχεν ανάγκην μια; συνθετικωτέρας καί εύρυτέρας έπι^ 

σκοπήσεως τής μακράς χρονικώς και μεγαλειώδους ποιοτικώς ιστορίας τού 

μεσαιωνικού ελληνισμού. Τήν ανάγκην ακριβώς ταύτην ήλθε νά ΐκανοποιήση 

δ καθηγητής κ. Κωνσταντίνος ’Άμαντος διά τής έκδόσεως τού έργου του 

υπό τόν τίτλον : ^Ιστορία τον Βυζαντινόν Κράτους. 

Τούτο περιλαμβάνει τήν περίοδον 395-1204. Διαιρείται εις δυο τομους 

δ πρώτος άναφέοεται εις τήν περίοδον άπό τού θανάτου τού Θεοδοσίου Α 

τοΰ Μεγάλου (395) μέχρι τού 867 έτους θανάτου τού Μιχαήλ Γ', τελευ¬ 

ταίου Εκπροσώπου τής έξ Άμορίου δυναστείας, καί άνόδου είς τόν θρόνον 

τού Ιδρυτού τής Μακεδονικής δυναστείας Βασιλείου Α'. Ό πρώτος τόμος έξε- 

δόθη τό 1939, έτος Ιξόδου τού συγγραφέως Ικ τής δημοσίας υπηρεσίας, δ 

δεύτερο; τό 1947. = , - 
Διά τήν επιτυχίαν τού έργου τού καθηγητού Κ. ’Αμαντου δμιλουν 

αυτά τά γεγονότα καΐ άκριβώς ή άπήχησις καί έν ταύτφ ή ύποδοχή τής 

οποίας έιυχε τούτο Ικ μέρους τού φιλίστορος άναγνωστικού κοινού. Αέν είχε 

παρέλθει δεκαετία άπό τής Ικδόσεως ενός Ικάστου τόμου καί ούτοι άνευρί- 

σκοντο μόνον παλαιοπωλικώς. Ήσαν δέ περιζήτητοι Ικ μέρους οχι μόνον 

τής άκαδημαϊκής νεολαίας, πρός τήν δποίαν μετριοφρόνως λέγει οτι άπηυ- 

θύνετο κατά τήν συγγραφήν δ πονήσας, αλλα και εκ μέρους εύρυτέρου ανα 

γνωστικού κοινού. Έπεβάλλετο Ιπανέκδοσις. Δεν είναι δυνατόν εϊμή ν* άπο- 

νείμη τις δίκαιον έπαινον πρός τούς ιθύνοντας τόν ’Οργανισμόν Έκδόσεως 

Σχολικών Βιβλίων διά τήν σκέψιν και άπόφασιν πρός δευτέραν έκδοσιν τού 

έργου τού Κων. ’Αμάντου. 
Τό παρόν σημείωμα δεν αποτελεί κριτικήν τού έργου. Περί τής αξίας 

του ώμίλησαν αρκετοί τών ξένων ειδικών άμα τή πρώτη έκδόσει, ώμίλησε 

τό Ιλληνικόν αναγνωστικόν κοινόν διά τής σπουδής τήν οποίαν επέδειξε να 

εμπλουτίση τήν ιστορικήν του βιβλιοθήκην μέ άντίτυπον τής 'Ιστορίας τού 

Βυζαντινού Κράτους τού καθηγητού κ. Άμάντου. Ημείς θ’ άρκεσθώμεν 

νά εξάρωμεν χαρακτηριστικά τινα γνωρίσματα τούτου. 

*0 συγγραφεύς άκολουθεί τήν δια μέσου τών αιωνων ισχυσασαν χρο¬ 

νολογικήν άνάπτυξιν τών ιστορικών γεγονότων. Διατηρεί τήν κατά δυνα¬ 

στείας διαίρεσιν. Καινοτομεί δμως εις πλείστα σημεία. Καί δή προτάσσει 

εις τε τόν πρώτον καί τόν δεύτερον τομον στοιχεία εκτενή προοριζομενα, 

δπως εισαγάγουν τόν αναγνώστην εις τήν ατμόσφαιραν, η οποία διεΐπε μιαν 

εκαστην τών περιόδων, αι δποΐαι απαρτίζουν τό περιεχόμενον τών δύο τόμων 

κε/ωοισμένως. Ούτω τό μέν πρώτον κεφάλαιον τού Α' τόμου υπό τόν γένι- 
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«ον τιιλον^ Γεν^οΐ Παρατηρήσεις αναλύεται είς τά Ιπΐ μέρους ώς Ιξής ■ 

Τέταρτος οιων μ.Χ^ Διαίοεσις τής Βυζαντινής “Ιστορίας, Γεωγραφική καιά- 

στασις. Πληθυσμός, Εθνολογία, Κωνσταντινούπολις, ενφ τό δεύτερον κεφά- 

λαιον^ του αυτού τύμου ΰπό τόν τίτλον οί Συντελεσταί τής Βυζαντινής Ίστο- 

ριας αναλύεται άς Ακολούθως : Χριστιανισμός καί Εκκλησία. Ρωμαϊκή παρά- 

δοσις Ελληνική επίδρασις. Οικονομικά. Άλλα και τού Β' τόμου τό κρώτον 

κεφαλαιον υπο τον τίτλον Γενικαί Παρατηρήσεις έχει εισαγωγικόν έπΙ των 

όσων εν συνεχείρι ϋ’ άναπτυχθούν χαρακτήρα. Πρ'ιν ή δμως προχωρήσωμεν. 

επιβιβλημενον^ κρινομεν, όπως, κατά τό σημεϊον τούτο, έϊάρωμεν τόν Ιδιά- 

ζοντα ρρακτηρα Ινός Ικάστου μέρους τών μνημονευθέντων είσαγωγικών 

κεφαλαίων. Πράγματι έν έ'καστον μέρος άποτελεϊ, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 

ιδιαιτέραν μονογραφίαν ίπΐ τού άναπτυσσομένου θέματος. Ταϋτα συνέταζεν 

Ο^συγγραφευ; έχων ίπ’ δ'ψει του ιδίας έρεύνας, ί,ς καί πορίσματα έπΙ τού 
αυτου ·ϋεματος ημεδαπών καΐ ξ^'ων ερευνητών. 

Ή χρονολογική κατά κεφάλαια εις τάς Ιπί μέρους δυναστείας άνταπο· 

κρινομένη διαιρεσις τής {ίλης διασπάτοι ενίοτε διά νά παρεμβληθούν Ιξύχως 

εΛαφεροντα κεφάλαια τού βίου τής αύτοκρατορίας. Οίίτω μεταξύ τού Δ' 

( Η δυναστεία Δέοντος τού Θρρκός) καί τού Τ' (Ή δυναστεία τού Του· 

σνινιανου) παρεμβάλλεται τό Ε' κβφάλαιον ΰπό τόν τίτλον Ή μεταβατική 

μέχρι Τουστινιανοϋ, 8που ό λόγος περί Βυζαντινή; τέχνης, περί τών 

1 ραμμάτων, περί τού Ιλλυρικού καί τής -Ελλάδος. Όμοίως μεταξύ τού Θ' 

(Δυναστεία τών Τσαύρων) καί τού ΙΛ' ( Ή έξ Άμορίου δυναστεία) παοεμ- 

ΡαλλβταιτόΙ χεφίίλαιον ΰπό τόν τίτλον *Ανατολή καΐ Δΰσις χατ(3ί τός 

αρχας του Ινίΐτου αϊώνος, όπου ώς επι μέρους δέματα όπαντοΰν: "ίδρυσις 

του Φραγκικού κρ^ΐτους. Κιίρολος ό Μέγας. Κοίρολος, πάπας, Ανατολή, Νιχη- 

^ πολιτική τοϋ Νικηφόρου. 
Ο Αικηφόρος και οΐ Βούλγαροι. Λέων Ε' ό Αρμένιος. 

Τέλος δέ ως δείγμα έπι μέρους ΰποδιαιρέσεως κεφαλαίου έστω ή επι 

του Δ κεφαλαίου του Β' τόμου: Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Ρωμανός 

Λεκαπηνός, Γραμματα. Πόλεμος κατά τών Αράβων. Κοινωνικά ζητήματα. 

Δυνατοί. Οΰγγροι. Πατσινάκαι. Ρώσοι. Ιταλία. Εϊς τά υποκεφάλαια, δς 

τα αποκαλέσωμεν ουτω, ταΰτα αναπτύσσεται ή εσωτερική, εξωτερική, θρη¬ 

σκευτική, κοινωνική καί οικονομική πολιτική τών προσώπων εκείνων τά 
οποία διηυθυνον κατά τήν περί ής λόγος περίοδον τά κοινά. 

Δεν επιτρέπεται, πιστεΰομεν, ν* άντιπαρέλθωμεν καί έ'τερον, ’ίδιον τοϋ 

συγγράμματος τοϋ κ. Κ. Άμάντου, γνώρισμα. Ό συγγραφείς παραθέτει 

ευρεως καί συχνάκις χωρία βυζαντινών συγγραφέων. Λεν πράττει δμως τούτο 

αυΟαιρετως και εις τήν τύχην. Τά παρατιθέμενα χωρία αποτελούν τους καλυ¬ 

τέρους καθρέπτας προσώπων, πραγμάτων καί καταστάσεων τής εξιστορού¬ 

μενης περιόδου. Τά χωρία αυτά ήμποροϋν νά χαρακτηρισθοΰν ώς ατομικά 
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δελτία ποιότητος τών εις οϋς άναφέρονται. *Η δέ τοιαΰτη καινοτομία τοϋ 

καθηγητοϋ Άμάντου είναι αξία εξάρσεως. 

Τό παρόν σημείωμα θά κλ^είσωμεν εξαίροντες το προσωπικόν ύφος τοϋ 

συγγραφέως. Τό ΰφος τούτο ενθυμίζει εις τούς άναγνώστας εκείνους, οι 

όποιοι ηύτυχησαν νά έχουν αυτόν καί ακαδημαϊκόν διδάσκαλνΟν, τόν διδάσκα¬ 

λον ’Άμαντον, 0 όποιος μέ τόν άπλνούν καί μειλίχιον τόνον, μέ τήν επαγωγι¬ 

κήν διδασκαλίαν του επέτυχε νά δημιουργήση πλήθος μαθητών. Δεν πρέπει 

δέ τέλνΟς μόνον εις τόν κϋκλνον τών άφωσιωμένων μαθητών του ν’ άποδοθή 

ή εϋρεία διάθεσις τοϋ συγγράμματος του, αλλά καί τάς πολ?ί,απλάς άρετάς 

τάς όποιας τούτο εμπερικλείει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Μανουήλ Πανσέληνος, αείμενο Άνδρέα Ξυγγοπούλου, αντίγραφα, σχέδια «αι 
κοσμήματα Φώτη Ζαχαρίαν, Εκδόσεις Άύηνών, 1956. 

Με τον Μανουήλ Πανσέληνον αΐ «Εκδόσεις Αθηνών > εγκαινιάζουν λαμπράν 
σειράν βιβλίων αφιερωμένων εις τήν ελληνικήν τέχνην. *0 παρακολουθων έργο δημο¬ 

σιευόμενα εις τήν αλλοδαπήν, περιλαμβάνοντα ή συγκείμενα έ| όλοσελίδων εγχρώμων 
φωτογραφιών, πολλακις σχήματος ίο^ΐϊο, αϊτινες άναπαριστοϋν φορητούς πίνακας ή 
τοιχογραφίας, έδοκιμαζεν άλγος, επειδή ούδέν τό παρόμοιον έβλεπε τό φως τής δήμο* 

σιότητος είς τήν Ελλάδα, τής όποιας οΐ καλλιτεχνικοί θησαυροί κοί μάλιστα οΐ τής 
Βυζαντινής ζωγραφικής εμενον κατά μέγα μέρος άγνωστοι είς τούς μή δυναμένους 
να ϊδουν αύτους εκ τοΟ σύνεγγυς. “Ηδη αΐ « Εκδόσεις των Αθηνών » έρχονται νά 
πληρωσουν τήν έλλειψιν καί μάλιστα κατά τρόπον έπιτυχέστερον τού έφαρμοζομένου 
αλλαχού. ΟΙ δημοσιευόμενοι 13 έγχρωμοι πίνακες είναι φωτογραφίαι αντιγράφων 
ληφθέντων μετά πολλής άκριβείος ύπό τού ζωγράφου Φώτη Ζαχσρίου, τού οποίου ή 
συγκινητική αγάπη πρός τήν Βυζαντινήν τέχνην κατέστησεν αυτόν γνώστην πολλών 
μυστικών της. Διά τού τρόπου τούτου άπεφεύχθησαν λάθη περί τήν άπόδοσιν τών 
χρωμάτων, βαρύνοντα ώς ΙπΙ τό πολύ τάς έγχρωμους φωτογραφίας. ΟΙ παρεχόμενοι 
πίνακες αποδίδουν λεπτομερείος καί μάλιστα πρόσωπα Ικ τών τοιχογραφιών τοΰ Παν¬ 

σέληνου είς τό Πρωτάτον τοΰ Αγίου "Ορους. Προηγείται τούτων κείμενον τοΰ καθη- 

γητου Ξυγγοπούλου ζηλευτόν διά τήν σαφήνειαν καί τήν άπλότητά του, Ιδιότητας 
άπορρεούσας έκ τής βαθείσς γνώσεως τών θίγόμενων θεμάτων, κείμενον άπευθυνό- 

μενον κυρίως είς τόν μέσον αναγνώστην, ό όποιος, άφοΰ δι’ αύτοΰ γνωρίση τάς Κα- 

ρυας καί το Πρωτάτον και κατατοπισθή είς τά προβλήματα τά σχετικά πρός τόν 
Πανσέληνον, αποκτά καθαράν Ιδέαν διά τήν διάτσξιν τών τοιχογραφιών τοΰ Πρω¬ 

τάτου, τήν θέσιν αυτών είς την Μακεδονικήν ζωγραφικήν, τά χαρακτηριστικά των 
γνωρίσματα, τόν σεβασμόν τοΰ άγιογράφου πρός τήν είκονογραφικήν παράδοσιν, την 
ιδιομορφίαν του, «τΙς πραγματικά θαυμαστές γιά τήν ψυχολογική τους αλήθεια 
προσωπογραφίες του » τάς άρετάς καί τήν τόλμην τοΰ χρωματισμού του, τάς επι¬ 

δράσεις τάς οποίας εδέχθη από τήν Ελληνιστικήν καί τήν Ανατολικήν τέχνην αλλά 
και τήν έπίδρασιν τήν οποίαν ήσκησεν επί τήν μεταγενεστέραν αγιογραφίαν. *Η 
εισαγωγή τοΰ κ. αυγγοπούλου προδίδουσα πολλήν Ικανότητα άπλουστεύσεως της έπι- 

στήμης χάριν τών πολλών, άφίνει παρά τόν ειδικόν της σκοπόν νά δισφαίνεται ή 
εικονογραφική δεινότης ή διακρίνουσα τά έργα τοΰ συγγραφεως. 

Βυζαντινό μνημεία Αττικής καί Βοιωτίας, άρχιτεκτονική - ψηφιδωτά · τοιχογραφίες, κεί¬ 

μενο : Μ. Χατζηδάκη, σχέδια : Α. Τάσσου, αντίγραφα; Φ, Ζαχαρίον, Εκδό¬ 

σεις ’Αϋ^ηνών, Άϋήναι 1956. 

Τό βιβλίον έχει έκδοθή ώς δεύτερος τόμος τής σειράς, ή οποία αποβλέπει νά 
φέρη < τό πλατύτερο κοινό σέ Ιπαφή μέ τά έργα τής "Ελληνικής τέχνης ». Οί έκδό- 

ται εν άρχή έπεξηγοΰν δτι επεδίωξαν επιλογήν «: μέ τήν πρόθεση νά άντιπροσωπευ- 

θοΰν κατά τό δυνατόν περισσότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι, καλλιτεχνικές παραδόσεις 
καί ζωγραφικές τάσεις, άποφεύγοντας όμως τις πολύ γνωστές στο κοινό μορφές». 

Δημοσιεύονται 10 καλαίσθητα σχέδια τοΰ Α. Τάσσου, άτινα δίδουν σαφή ίδέαν 
τοΰ έίωτερικοΰ τών ναών — Σκριποϋς, "Οσίου Λουκά, Δαφνιού, Όσιου Μελετίου, 
"Αγίων Αποστόλων Αθηνών, Καπνικαρέας, "Αγίου Ελευθερίου, ’Ιωάννου τοΰ Κυ¬ 

νηγού, Όμορφης Εκκλησίας — καί 11 έγχρωμοι πίνακες αντιγράφων τοΰ Φ. Ζαχα- 

ρέου άπό Μωσαϊκά καΐ τοιχογραφίας τοΰ Όσιου Λουκά, τοΰ Δαφνιού καί της “Ομορ¬ 

φης Έκκλησιάς. Τών πινάκων προηγείται κείμενον 18 σελίδων τοΰ Εφόρου Βυζ. 

αρχαιοτήτων Αττικής Μανόλη Χατζηδάκη. Μετά σύντομον Ιστορικήν άνσσκόπησιν 
καί μνημόνευσιν τών παραγόντων οΐτινες προσδίδουν τό Ιδιάζον ύφος είς τήν καλλι¬ 

τεχνικήν Ικφρασιν τοΰ τόπου ακολουθεί κυρίως αισθητική ερμηνεία τής αρχιτεκτο¬ 

νικής τών μνημείων καΐ Ιδίφ τοΰ ζωγραφικού των διακόσμου, διακρινομένη και διά 
τήν γλαφυρότητα τής γλώσσης "Η γνώσις τής νεωτέρας τέχνης επιτρέπει είς τόν 
συγγραφέα νά προβοίνη είς παραλληλισμούς πρός έργα συγχρόνων ζωγράφων, συντε- 

λουντσς είς πληρεστέραν κατανόησιν τών έρμηνευομένων. ’ Εντός τοΰ κειμένου παρα¬ 

τίθενται φωτογραφίαι· είς λευκόν-μέλαν του Π. Παπαχατζηδακη, άπεικονίζουσαι 
ψηφιδωτά, καί είς τό τέλος άκολουθεΐ συμπληρωματικόν ύπόμνημα, ένθα παρατίθε¬ 

ται καί βιβλιογραφία. ^ ... 
Έχ τών έπεξηγηματιχών παρατηρήσεων είς τόν "Οσιον Λουκάν « μιάν άπό τις 

τέλειες κατασκευές πού μάς έχουν σωθή μέ σπάνια πληρότητα καί γνησιότητα » ά|ία 
Ιδιαιτέρας μνείας είναι ή ερμηνεία τών συνθέσεων τής Καθόδου είς τόν τοΰ 
Νιπτήρας καί τής εκφραστικής πτυχολογίας τών ψηφιδωτών τοΰ νάρθηκας. Τήν 
τέχνην τών ψηφιδωτών τοΰ Όσίου Λουκά ό Χαχζηδάκης δέν υπολαμβάνει ούτε έπσρ* 

χιαχήν ούτε Ιδιαιτέρως μοναστικήν, άλλ’ άντιπροσωπεύουσαν καθολικής σημασίας 

καλλιτεχνικήν παράδοσιν τοΰ βυζαντινού κόσμου. Θελκτική είναι ωσαύτως ή έρμη* 

νεία τής Βαϊφόρου και τής Σταυρώσεως τοΰ Δαφνιού καί ή οίσθητική άνάλυσις τοΰ 
Παντοχράτορος καί λεπτομέρειας τής Βαϊφόρου τής Ομορφης Εκκλησιάς. Τέλος 
είς την κατακλείουσαν τήν είσαγωγήν σύνοψιν έξαίρονται ή λιτότης, τό μέτρον καί 

ή χάρις ώς Ιδιάζουσαι άρεταί τής άρχιτεκτονικής τών αθηναϊκών μνημείων. 

Ό διεξερχόμενος τά δύο ανωτέρω έργο, υπερήφανος διότι εΐδον τό φώς εις τήν 
χώραν μας. εύχεται είς τάς «Εκδόσεις Αθηνών » νά συνεχίσουν επί μακρόν τήν τόσον 
επιτυχή των προσπάθειαν καί νά περιλάβουν είς τους τόμους των καί άλλους πολ¬ 

λούς έκ τών π?.ουσίων θησαυρών τής μεσαιωνικής Ελλάδος. 

Ά V. Κ. ’Ορλάνδον, Άρχεΐον τών βυζαντινών μνημείων τής ΈλΜδος, τόμος Η', 

1955-1956, τεύχος 2, Άϋήναι. 

Ό ακαταπόνητος ερευνητής παρέσχε νέον δείγμα τής θαυμαστής του δραστη- 

ριότητος, ή οποία έναγκαλίζεται τά μνημεία ολοκλήρου τής χώρας. Ίδιςι οΐ έκ Κρή¬ 

της βυζαντινολόγοι αίσθάνοντσι πολλήν χαράν επειδή τό ενδιαφέρον του έστράφη 
εσχάτως ζωηρότερον καί πρός τά μνημεία τής νήσου. ΕΙς τό άνά χεΐρσς τεύχος περι¬ 

λαμβάνεται άρθρον διά τό μαρμάρινον τέμπλον τής Μονής Χελανδαρίου και τό πλυν- 

τήριον αυτής, τό πρώτον παρόμοιον χτίσμα δπερ ό συγγραφεύς συνήντησεν, είς δσας 
μέχρι τοΰδε Μονάς έχει έπισκεφθή. Τό πλυντήριον, άναγόμενον είς τόν ιη' αί., 

στεγάζεται διά δύο καλώς καί σήμερον διατηρουμένων πλινθίνων θόλων καί περι¬ 

κλείει σειράν έκ δέκα ωραίων μαρμάρινων σκαφών. Ακολουθεί μελέτη διά ψηφιδω¬ 

τόν δάπεδον έκ βασιλικής τών Τρικάλων, χρονολογούμενον μετά πιθανότητος είς τά 

μέσα ή τό β' ήμισυ τοΰ ε’ μ.Χ. αίώνος, καί ή δημοσίευσις δύο καταγραφών ναών 
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της Δ. Κρήτης, του Χριατοϋ των Μεσκλών καί τοΰ “Αϊ ΓΓ' ^ - 
νου. Εχαστης των δύο τούτων δημοσιεύσεων ^ Κυο - Γιάννη τοΰ Άλυκια- 

κρίβωσιν τής ιστορίας τοΰ χωρίου ί τοΰ νοο' ® αναδιφησις διά τήν έξα- 

Οίου άπό άρχ.ιε«ιον.χ% ά,όφεως παραηΐ^νεΓ 

.^νον. εετρ„.,νεον, ίννε^ρΓ.- 

πολεως, ανεσιήλω„ε κατά τό πλΛατοτ ή πκοά ™ %2 ^ Κωναιοντινου- 

Αναστηλα,ο,εως, προίσεαεαι ό σοφόςΙαβηνηΧ Πα.δείσς δαίΰίΚ,νσ.ς 
νίκης επεται περιγραφή καί μελετη των τ^ιν - ^ ε,ετασιν της άρχιιεκτο- 

τροπίας των, διαστέλλονται ζωγράφοι καί έ|άϊοΖ“''’ ^‘^■'^<^^ογ^αφ^ας καί τεχνο- 

τοιχογραφίαι των Μεσκλών ( έργα του 1303 1 ΙηΙ «»ί*^ρ««μαια. Αί άρχαΐζουσαι 
ρείας ώς είναι τό 0·έμα τής συλλονΰΓ ' » ’ ενδιαφέρουσας λεπτομε- 

.ώσεεες ,όονεος σϊμαεος 7ν Σ™- 
της εν προσωποποιήσει είκονιζομένης Εκκλησίας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

εο··. Άβήνα 1907, 00 βΙ+Οχγ}ψατογραψί,; Ικη: Μ,μΐ- 

ίΐΞζ ^ 

;ΐω,ίνν™^™ΓΘΐωνοσ"7σΐ1“Γ2”ηΖ™ τ«ς ·Ι· Μονής-Αγίσφ 
επαγωγώς, μέ βιβλιογραφίαν καί γνώσιν καί ώηα.στ Υραμμύνον 
ρεσία τήν δποίαν τό Γαλλικόν ΊνστιτοΟτον Μία επί πλέον ύπη- 

Μνημείων τής Ελλάδος. Ή εισαγωγή τής κ Ταϊυν 
φιλολογικόν χαρακτήρα, ι«ολαου εχει καί ιστορικόν καί 

Ν. Β. Τ. 

6/ ι’£ηι^^αί άΜυΙ; ρ Ραήβ 1954, 4θ, οο. 155 (+5) 

(ΒχύΙιοίΗβίΐιιβ Βιγζαηίίηβ, Εΐηάβξ Νο 2). . · . 

-άς πηνάς, νά δεΤοΐνα νΓε™ΐοΓ7ς7νοΓμ;™φ'ςΧίΐ7“'“" “"νδσάζα,ν 

Ν. Β. Τ. 

'· νονο,,,,^ν 

^ ^Δημοσιεύονται έγγραφα έκ τοΰ Ατοΐιΐνίο άί ςί-ί.1·^ ^ τϊ ^ , 
την ανατολικωτάτην περιοχήν τής ΚούτπΓ ' α -α αφορώντα είς 
ά- τήν •'Εκ^.σιν τοΰΚαατροφύϊΙαΤ^^ ^343 -1583 ) καΐ στοιχεία 

;^όν ις' αί. Ελλήνων κατοίκων, ών ^ά πλείΖ^ £ 

Ακολου&οΰν άλλα αρχειακά στοιχεία ις' καί ιίΐ' οίχογένειαι. 
Χεια ις και ιζ αι. εν πρωτοτύπφ καί μεταφράσει, 
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σημειώσεις (ιστοριχαΙ διασαφήσεις) καί πίνακες. Τό βιβλίον παρέχει χρησιμώτα- 

τον υλικόν διά τήν Ιστορίαν τής Ενετοκρατίας έν Κρήτη καί δή από οίκονομικής 

άπόψεως. 
Ν. Β. Τ. 

Άκαοιασίου Π. Χριοιοφιίοπούλον, Θέματα Βυζαντινόν εκκληοιαοτικον 

δίκαιον ενδιαφέροντα την αύγγρονον πρακτικήν, Άύήναι 1957, 6®, σσ. 116. 

Μεταξύ άλλων ύ-εμάτων (Σχέσεις προς ετεροδόξους, βάπτισμσ καί χρίσμα, 

προσέλευσις εις τήν όρθΌδοξίαν των ετεροδόξων καί άλλοθ-ρήσκων, σχέσις τής ιερω- 

ούνης προς τήν μοναχικήν ιδιότητα, τελετουργική καί διοικητική εξουσία. Εκκλη¬ 

σιαστικά αξιώματα, χειροτονία καί χειροθ·εσία, απώλεια τής Ιερωσύνης, μοναχικός 
βίος, επίσκοποι, ναοί καί μοναί, Ιδιαιτέρα νομική μεταχείρισις κληρικών καί μονα¬ 

χών. Μυστήρια, ΙεραΙ τελεταί καί προσκύνησις αγίων, Εκκλησιαστικά πράγματα, 

εκκλησιαστικόν ποινικόν δίκαιον. Έξομολόγησις καί άφορισμός), άτινα καταλαμβά¬ 

νουν τό πρώτον μέρος τοΰ βιβλίου (■ σ. 72), Ιδιαιτέραν, καί άπό φιλολογικής πλευ¬ 

ράς, άξίαν έχει ή έρευνα τοΰ συγγραφέως εις τό τελευταΤον μέρος τό έπιγραφόμενον 
« Ή ύπό κληρικών καΐ μοναχών άνάληψις δημοσίων λειτουργημάτων καί άσκησις 
βιοποριστικών έπαγγελματων » ( σσ. 78 -101) οπού καταγράφονται αί μαρτυρίαι περί 
των όρων άναγραφεύί, απαιτητής αννώνης, άργυροκόπος, ίργυροπράτης, άρμενορράψος, 

αρτοκοπάδιος και άρτοπράτης, αρχίατρος, βααιλικός νοτάριος, βαφβνς, ββοτάρχης, γενικός, 

γεωργός, γίνπτης, γρσμματεύς, γραμματικός (δικαστικόν λειτούργημα), ίοι^κηνάριοί, 

εκδικος, είαιοπράιης, ίνοικιοΧόγος, ίπιακεπτίτης, ίπιατάτης, ζωγράφος, Ιατρός ( καί άρχία- 

τρος ), Ιοιοριογράφος, καδολικός κριτής, κάπηλος, κεραμείς, «λβιδοποκίς, κολλεκτάριος, 

κομμερκιάριος, κονβικουλάριος, κουράτωρ (και προκουράτωρ^ κραμβιτάς ( = λαχανο* 

πώλης ! ), κρεοπώλης, κριτής των δπτιμάτων, κυέατωρ, λινοξόος, μαΐαιωρ, μαιστωρ τής 

αχολής τών γραμματικών, μείζων, μοναιάτωρ ( = ψηφοθ'έτης ), μυλωνάρχηί, οίκοδόμος, 

οίνηγός, πακτωτής, πιστικός, ηολ.ιτευόμενος ( = ΟΐΙΓί&Ιίδ), πράχτωρ, προχουράιωρ, προ· 

νοητής (ή ύποδέκτης), πρωτοβεστίαριος, πρωτομανίάτωρ, ό επί τής Ιερας σακέλλης, 

οαπροσωμάριος, σημαιοφόρος, σιδηρουργός, σκυτοτόμος, οτιππονργός, στρατιώτης, αχολα- 

οΐίχο'ί, ϊέχτων, τζαγγάριος ή σκυτοτόμος, τοξοποιός, τραπεζίτης, Αποδέκτης, χρνσοχόος, 

άφορώντων είς επαγγέλματα κληρικών ! 'Ομοίων τών ορών : μάγιαιροι, πατρίκιοι, 

πρόεδροι καί πρωτοπρόεδροι, ρέχιωρ, άφορώντων είς αύλικά αξιώματα, καί τών δρων 
τών άφορώντων είς τήν οικονομικήν ζωήν τών μονών : όχεοιης, βεστιάριος, ράπτης, 

ραφειις, άλιεύς, άμπελ.ονργός, άμπελ.ικός, άριστητάριος, άροτριών, αρτοποιός, άρτοκόπιος, 

μάγκιψ, βαγενάρης, βορδονάριος, βουκόλος, γεο)ργός, ζενγήτης, καλλιγράφος, κηπουρός, 

κχηνίτης, μάγειρος, οψοποιός, μαιστωρ, μελιασουργός, μετόγμος ί’-αριοςΑ ναΰκλ.ηρος, 

ναυπηγός, ναύτης, νομενς προβάτων, ξυλουργός, οψαράς, ακυτενς, σιραιευς, στρατοκό¬ 

πος, τέχτων, τααγγάρης, υφαντής, χαλκεύς / 

Τό βιβλίον κατακλείουν επιμελέστατοι πίνακες πραγμάτων καί πηγών. 

Ν. Β. Τ. 

Άναστ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Τό Ελληνικόν Όρδόδοξον Έκκλ.ηοιαοτικόν 

Δίκαιον χαιά τά ετη 1954 καί 1955 (άνάτυπον έκ τοΰ περ. Θεολ,ογΐα ΚΗ', 1957), 

8®, σσ. 43. 

Χρήσιμος καί συστηματική αναγραφή, μετά πίνακος έν τελεί. 
Ν, Β. Τ. 
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Ιωαννον Ν. Καρμίρη, Ή "Ελληνική Θεολογικη Βιβλιογραφία της τελευταίας δεκαε¬ 

τίας (1954- 19:)5), Ίσταμπονλ 1957, 8^, σσ. 20. 

( ' Ανάινπον εκ του περ. "Ορθοδοξία ). 

Αναγράφονται χιίδην, καί χωρίς ένδείξεις περιοδικών είς & εδημοσιεΰθ^σαν, 

τοπου Ικδόσεως κ.ά. στοιχείων πάντοτε ώφελίμων, τά δημοσιεύματα τά άφορώντα 
τον ερμηνευτικόν, Ιστορικόν, συστηματικόν καΐ πρακτικόν κλάδον της Θεολογίας μας. 

Ν, Β. Τ. 

Ιωαννον Ν. Καρμίρη, Σννοψις τής δογματικής διδασκαλίας τής ορθοδόξου Καθο¬ 

λικής Εκκλησίας, έν "Αθήναις 1957, 8^, ασ. 115 ( =:ι"Εη. "Εηεχ. Θ. Σι. Π. "Αθη- 
νών 1955 - 1956 

Εν σσ. 113 -115 : "Ετερα έργα τοΰ αύτοϋ συγγραφεως (51 άναγραφαί από τοϋ 
1935 ε%.). 

Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, "Υμνοι, τόμος τρίτος. Μέρος Α’. Κονδακάρια τοΰ Σινα 

Νικολάου Α. Λιβαδάρα, πτνχιούχον Φιλολογίας. 

"Εν ’Αθήναις 1957, 8'^, σσ. ννη' ( 

Τό γεγονός δτι ύπό τήν Ιποπτείαν μου έγενετο ή Ανωτέρω έκ 453 σσ. Ικδοσις 
καΐ μοί αφιερώθη, δεν μέ έμποδίξει Από τοΰ νά σημειώσω περί αύτής ένταΰδ-ο (ό 
Γ τόμος όλόκληρος Ό·ά κρι^ή Από άλλον συνεργάτην ττ|ς Έπετηρίδος). 

Ό ουγγραφεύς Αφιέρωσε μίαν τριετίαν συντόνου Ιργασίας διά ν’ Αναγνώση καΐ 
περιγράψη ( έκ μικροταινιών ) τούς 2ιναϊτικούς Ελληνικούς κώδικας 925, 926, 927 οΐ 
όποΓοι περιέχουν δμνους { κατά τήν τά|ιν των Μηναίων · Τριωδίου · Πεντηκοσταρίόυ) 

δλου τοΰ ΙνιαυτοΟ, εις δ’ έ| αύτων ( δ 927) καΐ άλλην ύλην ύμνογραφικήν. Οδτω 
σήμερον, μετά τήν περιγραφήν των πατμιακαιν έλλην. κωδ. 912, 913 ( Ρωμανοΰ Ύμνόι. 
Α' μέρος, Β' τόμου, 1954), γενομένην ύπό τών μαθ-ητών μου Μάρκου Ναουμίδου 

και Π, Γ. Νικολοπούλου. εχομεν έκτενή καΐ έπιμελημένην καταγραφήν τών περιε¬ 

χομένων των τριών έκ τών πέντε σιναϊτικών κονδακαρίων. Απροσίτων άλλοτε καΐ 
ούδέποτε μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθέντων ύπό τής έκδοτικής. ΤαΟτα βεβαίως δεν 
έχουν, διά τόν Ρωμανόν τουλάχιστον, τήν αύτήν ά|ίαν τών πατμιακών. Αλλά συμ¬ 

πληρώνουν έν πολλοίς εκείνα καΐ φωτίζουν είς πολλά τήν γνώσιν μας έπΙ τής δλης 
λειτουργικής ύμνογραφίας τών Βυζαντινών. Τούτο παρετήρησεν ήδη κρίνων τήν 
περιγραφήν τών πατμιακών κοντ. ό Γάλλος 01ι. Αδίηιο ( ΒαΙΙοΙίπ Αβ ΙΆδδοοίαϋίοπ 
Ο. ΒηΑέ, 1955, σσ. 108 -109 ). Ό Λιβαδάρας περιγράφει έξονυχιστικώς τούς κώ¬ 

δικας, δίδει τό περιεχόμενον αύτών (αυτούσια τά προοίμια καΐ τά ίηςίρίί τών οίκων 
μέ δλας τάς ένδείζεις, μουσικάς κλπ. ), έκδίδων οΟτω πολλάς έκατοντάθος κειμένων 
καΐ έπιφέρων πλήβ-ος βελτιώσεων ή παρατηρήσεων καί βιβλιογραφικών προσδιορι¬ 
σμών εις αυτά. 

Μεγάλης σημασίας είναι οι άκολουθούντες τήν περιγραφήν Πίνακες ήτοι: 

α ) Αγίων, έπ'ι τή βάσει τών πατμιακών, σιναϊτικών κοντακαρίων, τοΰ Οογ- 

5Ϊηίιΐ8 καΐ τοΰ Μοδςυεηδίδ. Ό πίνοξ δεικνύει τούς κατά τήν σύνταζιν τών εν λόγφ 
λειτουργικών κωδίκων περιλαμβανόμενους είς τό έορτολόγιον τής Κωνσταντινουπό¬ 
λεως Αγίων και τών εορτών {δεσποτικών, -δεομητορικών κλπ. ). 

β') Προοιμίων τών "Υμνων είς τά μελετηίΙέντσ κοντακάρια, ομοίως καΐ 
γ') οίκων. ·0 ΠίναΙ ούτος εγένετο έπΙ τή βάσει τής Αποδελτιιόσεως τών έν 

τοΐς πατμιακοϊς κοντοκαρίοις οικων ύπό τοΰ νέου φιλολόγου κ. Γεωργίου 
Μ ο ρ α V λ ή. 
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δ') Πίνας έφυμνίων (Ανακλώμενων δηλονότι, κατά Νικολόπουλον) καΐ 
ε') Πίναξ παραδόσεως τών ύμνων δΓ δλων τών γνωστών κοντακαρίων. 

*0 παραστατικός οΰτος πίναξ είναι χρησιμότατος διά τήν άμεσον εξακριβωσιν 

τής χειρογράφου παραδόσεως οίουδήποτε ύμνου. Ό Λιβαδάρας έλαβεν υπ^ οψιν ολας 
τάς μικροταινίας τάς οποίας συνεκεντρώσαμεν έπΙ τούτω. Πολλούς εκ των κωδίκων 
τούτων δέν είχεν ύπ* δψιν ό Κηιιιι5αο1ΐθΓ είς τήν περί Άκροστιχιδος εργασίαν του, 
ή όποία ούτω έν πολλοίς ήχρηστεύί^η. Βεβαίως 0 Κγ. έγνώριζε (καί πολλακις ηγνοει) 

άλ?.ους κώδικας ( λειτουργικούς άλλ’ ούχΙ κοντακάρια ) περιέχοντας μερικώς υμνους, 

δευτερευούσης πάντοτε σημασίας διά τήν χει/φον παράδοσιν τών^εν λογΦ κείμενων. 

Διά τής πολυμόχΟ-ου εργασίας του Λιβαδάρα (ήν ούτος εφερεν εις φοίς της 

δημοσιότητας πρίν ή συμπληρώση τό 25ον έτος τής ηλικίας του), έτέΐ^η θεμέλιον δια 

τήν μελέτην τής ύμνογραφίας μας και έπετελέσθη χρησιμωτατον εργον. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩ.ΜΑΔΑΚΗΣ 

ΑηΐΗοΙοφΒ 0^·βο(ΐηε. Ρνβπιί&νβ ναΗίβ. Αηίήοίορΐο ΡαΙαΗηβ, ίοπιο ΥΠ (Ιίντβ IX, 

1-Θ58}. ΤεχΙβ έΐαΐΐί φατ Ρίεντβ ν/αΐίζ, Ιναάηίί ραν Οηρ 8οχινν· 

Ρανίε 1957, $0, οσ. ΙΧηΐΛ-148^^43 (-ξ-δ). _ _ 

■ {ΟοΙΙ&σϋοη άβΒ ΠηίνενείΙέ^ άε Εναηαβ, ρηΙΗέ 80ϋ8 Ιε ραίνοηαρε άβ Ι ΑββοααΗοη 

ΟιιίΙΙαίίΐηβ Βιιάέ]. 

Μετά πολυχοάνιον διακοπήν (άπδ τον 1944, ότε ί|εδό«·η ό VI τόμος) οννεχί- 

ζεται ή ε'χδοοτς τής Παλατίνης ' Ανβ-οΐονίας. Τόν -Ιοίλιον 1946 άπε^ιωοεν δ χα». 

Ρ. ΐνοΐΐζ, έχοειάοβη δέ νά ονμπληςιο&οβν αί μεταφράσεις, αΐ σημειώσεις νχό 
άλλων συνεργατών, μνημονευομένων ύπό τοΰ καθ. Α. Ο & ί η βΙς τά βραχέα προλε· 
γόμενάτου. Τούτων Ιπεται ή Νοίΐαε, πραγματευομένη τό θέμα τής ^χειρογράφου 
παραδόσεως κ,ά, συναφή ζητήματα, όφειλομένη δ’ είς τόν Ρ. λΥΕί^ζ. Επεται κατ 
άντιστοιχίαν. ώς συνήθως, τό κείμενον, και ή γαλλική μεταφρσσις, τα κριτικά ύπο- 

μνήματα και δ ύπομνηματισμός τών έπιγραμμάτων 1 - 358- τα 
Δυστυχώς φαίνεται Απίθανον δτι τό Αναληφθέν Από του 1928 έργον θ Αχθή 

είς πέρας δεδομένου οτι ύπολείπεται πρός εκδοσιν τό ήαισυ περίπου τής Παλατι-^ς, 
ή Πλανούδειος Ανθολογία, καί τά έκ λίθων κ.ά. γνωστά έπιγράμματα. Πρός ολο- 

κλήοωσιν δε τής δλης Ανθολογίας δέον είς τό μέλλον νά προστεθούν είς την Ελλην. 

•Ανθολογίαν τά Χριστιανικά Έπιγράμματα ών τήν συναγωγήν ανελαβεν απο ετών 
δ μαθητής μου κ. Άθ. Κομίνης, άνερχόμενα είς πολλας εκατοντάδας (πρβλ. 

Άθηνά ΝΖ', 1953, σσ. 390). Ν Β Τ. 

Εναηζ Βαδίη^ετ, 8οίΐ}'ίίί6ηνβνζβίο}ιηί3 1952- 1957. 

ΥΥενΙίάαηά-ννύΐ'ζϋιΐ}'9> 1957, 8°, σσ. 8. 

2υμπ?.ήοωμα τής κατά τήν 15^^ Ίαν. 1951 έκδοθείσης Αναγραφής τοΰ καθη- 

γητοΰ κ. ΒεΙ>. διά τά έτη 1910 - 1951 είς « ΒοΠα ΜοηΕΟΟΠδΐΕ ^ ^ ^ 

Εναηζ Βαίιίηρβν, Όίβ ΑφβίεΗηηηρβη άβν θεηηβεεη Ιααορο άβ Ρτοηιοηίοηο- 

άβ ΟατηρίΒ «δβΓ άεη 03^ηαηεη3ιαα^ ?»η 1475, ΜηηοΙιβη 1957, 12\ οα. 95. 

(ΒανβνΪ8θΗε ΑΗαάβηύε άετ ΡΗΙ.-ΗΐΒίονΜβ ΚΙαβεβ. 8ιΙζηηρ35εηοΗΐε- 

ΙοΗνραη^ 1956, Ηβ(1 8}. κτ ΡΙ Τ 
Ν. Β.Τ. 



432 
Βιβλιογραφικά σημειώματα 

- Β.β^.0βή.η, 55. 3, 
Α&ηναι (19ο7), 8^, σσ. ις' ^ 3δ8 (+2). / /> Ρ ^ 

ί;„νην'Γν°'’’Γ ώΡ«·ο™"ΐν αύιήν άνίολονίον Βν- 
ζανηνων ,ι, Οποίαν :.ο„έ,α|ε σίνεομον 4Ηά με^εέ,ν είσανωγήν μετά 
βφλ.ονραφ.ας. Εχωρ.με τήν «.,ν τομ εις μίντε μίμη «μό τοάς' ΓίΠ 
ρανμ.οε 5μ„ *„μμ<„ε, Το χ5...™..,είε μα,μείεί. τ^ί οί^ο«μΙ,φ, "«ίωε βεοδ, 
Γο „.ονμ,„.„, χ5,„„ε,εοε ,μΛοε ,οέ ·Ε«,ε.*„ε «εοεε, Πό,ο, .«.μί&,ς. ·Εμί,„ξε 

δε αλφμβητεεον τών 80 άνΟολονηΜνιων συνγραφέων, δε- ένο. έμμμτον τών 

θ™“ 1 ί!φλ“νΐ>αφ.>=4ν σημείωμα, Λήμως ίνημερω- 
Φ Γ« συννοσφείς είνα. ίστορ.εοί, ρήτορες, έμεστολογράφο., 
_φε.ς ρ.ων α,εων εΧμ. Δ.ά τής Χίαν έμ,μεΧημίνης αάτής Ιρνασίας δΜετΙ ^ία !1χή 
8εα αέρι της πΧουσεωτατης βυζαντινής πεζογραφίας, άΧΧ’ οΰχί Λήρης. ΟΙ συγγρά¬ 

φεις #α επρεπε νά είναι τοίΧάχιστον 100 ( άρα παί οί τόμοι τρείΠ 'Ως π^Γ^ν 
μοιησιν ( υμνογραφίαν βηΧαδή μυρίως ) είναι άναγεαία μία άλλη άνΟ-οΧογία ΆΧΜ 

ΒΓβΧιο7ήΓη’'τ. Βυζαντινών βέ, είχε χώρον ή . Βασική 

Ν. Β. Τ. 

ΤΗβ Βι,ζαηίίη Μαηι,,οΗρί ΤναάίΗοη οΐ ΙΗβ Ινα^βάΙβ. ο! ΕηΠρίαΒΒ, 65, 4ϊ.α.αη. 
άβτ Την^η, υτ},αηα 1957, 50, σα. Χ·\· 415^ XXIV ηίτ. 

(ΙΙΙίηοίβ Βΐ^άΐβδ ΐη Ιαηρηα^β αηά Ε^ίβ^α^^ι^β; ΥοΙ- 43). 

Ό Ιν Ούρμκάνα κΧασσικδς φιΧόΧογος καί παλαιογρόφος καΟηγ. ». ·Αλ<|. 

ΤηΓγμ, μετά τήν μελέτην άναΧόγων προβλημάτων τού Πινδάρου κ.ά. ποιητών τής 

γιΤθ“Εύρ°ιπί8?“χ\''* λεπτομερή έξέιασιν τής χειρογράφου παραδόσεως τοβ τ^! 

™/Φα καΓίΙ. ’ “Ψ" πολυάριθμα άνά τάς β.βΧιοθήκας το« κόσμου 
χει/φα και έξετασας το ζητημα τών διασκευών, Ικδόσεων κλπ. 

Ν. Β. Τ., 

•ίΧΧ,νική Β,ίΧ,σκρσφία 1800-1883. ’Α,α,,α^ί, ,ώε κατά ,ήν ,5-.κήν τσύ.,ν 
πτρίοδσν οπού δ,π„„ ΙΜέ,,ο,^ β,βΙΙοο. κ„; <„άπ„, * ^ 

μη.Β^Οο Ι. Γκ,ν, βαη^Ιον Γ. Μόξο ίβ19Β7). Τόμο, τρί.ος, 
πτριτχων εν.υπσ ,ώε ε,ών 1856- 1863. ,ά, .μοοβή.α, τών Ι,ώτ 1800 - 1855 .<,1 

το ενρετηριον των χνρίων ονομάτων. Έν Ά5ψαις 1957, 4^, οσ, IX + 625 
( ΙΙραγματεΐαι τής Ακαδημίας Άϋηνών, τόμος 11ος). 

Μετά μακράν αναμονήν, μετά τούς τόμους Α'{1939) χαΐ Β'(194ϊ) συνε- 

ΐονασ“!ν “™ -οΧόμοχθος τόμος, όφειΧόμενος ίδίφ ύς τήν 

ΙΐΖΤί “Γφ ' ’*■ "'· ^·“ κατεγράφησαν άπ^ς 
τα βιβλία τα εκδοθεντα απο τού 1800 - 1863. Ώ; γνωστόν μέχρι τοϋ 1800 φθάνει ή 

κ7μ νΓικ - Ι^ίΓκυά, ή όποια όμως άνατυπώνει -καί σπάνιοί 
έλΤν “ά β Γ Ρ'βλίων. Τά καταγραφέντα κατά τά ώς άνω έτη 

7ντΓε „· β βΓ 7° ο""· -έρχονται εις 10.928, σημειοΰνται Η 
πάντοτε αι βιβλιοθηκαι οπού οι βιβλιογράφοι τά εΐδον 

ήνάνκ'αΐν -ίί'-λ^ίζων λέγει, ότι λόγοι ανεξάρτητοι τής θεΧήσεώς του τδν 
η αγκασαν να παραιτηθη της συνεκτυπώσεως α') τού Πίναχος έφημ, κ„ί περιοδ., 

τα- έ !. ν·) τού Πίνακας τυπογραφείων.Άς ΙΧπίσωμεν ότι 
ταχέως η Ακαδημία θα δημοσιεύση τό σχετικόν συμπλήρωμα. 

Ν. Β. Τ. 

5 - 2 -1958 
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8ίΙΙορβ Βίζαηϋηα ίη οηοΓβ άί ΒίΙνίο ΟίιΐΒβρρβ Μενοαίί, Β.ο)ηα 1957, 8^, οο. 
XXIII -}- 426 1 πίναξ (εΙκών τον τιμωμένου ). 

(8ΐηάί Βΐζαηίϊηί β ΝβοβΙΙβηίοί... νοίηηιβ ηοηο). 

Συνεργάζονται οί Ο. Α^πείΐο, Κ. "Αμαντος, Μ. Άνάστος, Ρ. ΟΙι&Γ&ηίδ, Α. 

ϋ&ίη. Ε. ΡοΙϋβΓί, 0- Οί&ηηεΙΗ, }. ΟΠΙ, Ε. ΟηίΙΙ&ηά, Ε. Η&ΙΗη, Ο. Ηοίω&ηη, 

'Ε. Κριαράς, Φ. Κουκούλες, V. Ε^ατεπΙ, Ρ. Εεπιετίε, Κ.. ΕοεηετΙζ, Τ. Μί- 

αίδοί, Ο. Ρ&Γΐ&η£βΗ, Γ. Σωτηρίου, Ν. Τωμαδάκης, Γ. Ζώρας κ.ά. 

Έν αρχή βιβλιογραφία τοΰ τιμωμένου καθηγητοϋ Μετο&ίΐ. Ν. Β. Τ. 

8 ίηάία ΡαίνΪΒίίβα εΐ Βρζαηίΐηα: 

(2 Ιίβ(1) Βίε ΐΗβοΙορΪ8ΰΗ.β ΑνύβϋδίνβίΒβ άβ8 ΙοΗαηηβε υοη ΠαηχαδΙίηΒ νοη Β αΒίΙί η 8 

8ίΐΐάβν, 1956, βΟ, σσ. ΧνΐΙ·\·141. 

(3 Ηβ(ΐ) ΟΗΐ'ήΐΗεΗε ΜεΙαρΗρύΗ ίη Βρζαηζ 1 Βίε ΙΙΙχίΥηίηαΙίοη&ΙβΗνε άβε ΜίοΗαεΙ 

ΡεεΙΙοδ ιιηά Ιοαηηββ ΙίαΙοΒ νοη ΡεΗεΙεε Ιοαηηοη, 8^, οα. 7111 ·\· ί52. 

(4 Ηεβ) Ιοαηηεε ΙΙαΙοΒ, 0ηαε$Ηοηε$ ΟμοάίίΜαΙΰΒ ( Άπορίαι και Ανοεις) εάϋίο 
ρήηεβρΒ υοη ΡεήΙΐΙββ Ιοαηηοη, 1956, 5°, οσ. XII { + IV) + 192. 

Περικλής ;ο3ηηοα είναι 6 έζ Αρμενίας πρώην ούνίτης ίερεύς Πέτρος ^ο&ηηοη 

περί οΰ ϊδε Άθηνά ΝΘ', 1955, σσ. 128 -130. 
Ν. Β. Τ. 

Ρ. I οαηηοη: Ώα$ ΜεηοΙορίοη άβ$ ΒεβροΙβη ΌβηιβΙήοΒ I ΡαΙαίοΙοροΒ, ΒΖ 50, 

1957, σσ. 307 - 809. 

Στ. 8-9 (Ο. 307): 

πρός γάρ ιόν εσμόν τών ηαΟών τών δνσμάχων 
έχρήν τον εσμόν οννδραμεΓν τών συμμάχων. 

Ό έκδοτης πρώτον θά επρεπε νά μάθη ελληνικά καΐ βΐτα νά βιβλιοχρίνη τά 

βιβλία τών Ελλήνων βυζαντινολόγων. 

ΤΗβ ΗρτηηΒ ο( ΐΗβ ΗίηηοΙοΗίΗτη ρανί ΙΙΙ 2. ΤναηΒΟτίδβά ΛρΙαία Αροη- 

ίαηίί, νβοίΒϋά αηά αηηοίαίεά δρ Η. I. \ν. ΤίΙ Ι ρ α ΐ' ά. 

ΟορβηΗαρβη 1956, <5® μέγα, οσ. IX95. Ν. Β. Τ. 

Ρναηζ ΒδΙρβν, ΒρζαηΙίηί$βΗβ ΒίρΙοηχαϋΗ, 1956, 8^, σσ. XVI -7 419 πίν. 

Συναγωγή διαφόρων μελετών τοϋ κσθ. ΌοΙ^^γ έπΙ τής Βυζαντινής διπλωματι¬ 

κής. Λίαν ενδιαφέροντες πίνακες εν τελεί. 

€Ηαχ'ΙβΒ ΒίβΗΙ, ΒρζαηΙίαηχ : βτβαΙηοΒΒ αηά άεοΙίηβ ίναηΒίαίβά (νοηι ΐΗβ Ρχ'βηοΗ 
δρ Ναογηί νναΙ(οΐ'ά. ίΥίίΗ ίηίνοάηείίοη αηά δίδίίορναρΗρ δρ ΡβΙβν ΟΗαναηίβ. 

ΒηΙρετΒ ΙΙηίυβχ'ΒίΙρ Ρνβ88, Νβιυ ΒτηηΒΐυίεΗ - Νβχυ Ιβνεβρ, 1957, οα. XVIII + 866. 

Τό εργον είναι χρήσιμον διά τήν βιβλιογραφίαν. Άλλ’ είναι προφανές δτι ό 
κ. Χαρανής δέν ρ-ταρακολουθεϊ την ελληνικήν βυζαντινολογικήν βιβλιογραφίαν οσον 

πρέπει, ουιω δ’ ή βιβλιογραφία του είναι ελλιπέστατη από έλλην. άπόψεως. 
Ν. Β. Τ. 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτβ5 ΚΖ' 28 
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Λίκολαου Β. Τω μαδάκη, Βυζαντινή Γραμματολογία (1204-1^53). Φραγκοκρα^ 

τία και ΙΙαλαιολογειοι χρόνοι. Τεύχος πρώτον: Ό δέκατος τρίτος αιών. 

Έν Άϋήναις 1957, δ'Ο, σσ. 128. 

Εις το πρώτον κεφάλαιον: Ή άλο^σις καΐ ή φραγκοκρατία έςετάζονται ό Ευ¬ 

στάθιος και ό Μιχαήλ Χωνιάτης. Έκάτερον άκολουθΌΰν κείμενα χαρακτηριστικά 
κατά τάς νεωτέρας και καλύτερος εκδόσεις. 

Εις τό δεύτερον κεφάλαιον : Οι λόγιοι τοϋ δεσποτάτου τής Ηπείρου περιλαμ¬ 

βάνονται Ιωάννης Άπόκαυκος μητροπολίτης Ναυπάκτου. Γεώργιος Βαρδάνης άττι- 

κος μητροπολίτης Κέρκυρας καΐ Δημήτριος Χωματιανός αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, ώς 
και Παράρτημα περιέχον επτά έγγραφα. 

^ Εις το τρίτον κεφαλαιον: ΟΙ λόγιοι τοϋ βασιλείου τής Νίκαιας περιλαμβάνει 

Νικήταν Χωνιάτην, Νικηφόρον Βλεμμίδην, Γεώργιον “Ακροπολίτην ( Παράρτημα κει¬ 

μένων του ιστορικού τούτου συγγρ.), τον μαθητήν των τελευταίων Θεόδωρον Β' 

Λάσκαριν ( καί κείμενα αύτοΰ ) καί τον Γεώργιον Παχυμέρην. 

Τό τελευταϊον κεφάλαιον Δ' : Οί Θεολόγοι, περικλείει Γερμανόν τον Β', τους 
Αρσενιάτας, Γεώργιον τον Κύπριον καί Αθανάσιον Α' Κωνσταντινουπόλεως μετά 
ηνων κειμένων (έπιστολών κλπ. ) αύτών. 

Γάς περί Άποκαύκου καί Βαρδάνου μελετάς τοϋ συγγραφέως συμπληροϊ ή 
έν αρχή τοϋ παρόντος τόμου (ΚΖ', 1957, σ. 3 έ§.) καταγραφομένη αλληλογραφία 
αυτών και προς αύτούς. 

^ Τό βιβλίον, άπολύτω; Ινημερωμένον είς τήν Ικλεκτικήν βιβλιογραφίαν του, 

εχρησίμευσε διά τάς παραδόσεις τοϋ καθηγ. Τωμαδάκη κατά τά ετη 1955 -1957, δτε 
καί έδιδάχθησαν καί τά έν αΰτφ κείμενα, είς Ικανά σημεία αύτών βελτιωθέντα ύπό 
τοϋ συγγρ. 

Β, Μ. 

Οοηεί. Ρα'ρα.9, Ι,'ίχτΙαηίΒΐηέ βί Vα^^Η^ί6^^ιι^β ρορx^ια^^β άαη$ ίβε €υοΙαάε$, ΡαΗ$ 
1357, α. 152. 

Τό έργον τούτο τοϋ άρχιτέκτονος κ. Κωνστ. Παπά, διπλωματούχου τοϋ Ε Μ 
Πολυτεχνείου και Δρος τοϋ Πανεπιστημίου των Παρισίων, είναι συντεταγμένον' μέ 
ακρίβειαν, ευσυνειδησίαν καί γλαφυρότητα. Συνοδευόμενον άπό πολυάριθμα κα?.,λιτε- 

ρικωτατα σχέδια του συγγραφέως καί άπό επιτυχείς ςχοτογραφικάς απεικονίσεις, 
αποτελεί έ|αιρετον καί λίαν ευπρόσδεχτον συμβολήν εις τήν γνώσιν τής πολεοδομίας 
και τής λαϊκής αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων, περί των οποίων όλίγαι καΐ κατά στε¬ 

νάς μόνον περιοχας μελέται έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΰδε. 

Α. Κ. Ο. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ^ 
ίδίφ τών ετών 1956- 1957 ύπό Ελλήνων δημοσιευθεισών μελετών σχετιζομένων 

κατά τινα τρόπον μέ τον ύπό τής Έπειηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΒΜΕ =*Αρχεϊον Βυζαντινών Μνημείων τής 'Ελλάδος ( Ά. Όρλάνδου) περ., 

’Αθήναι. 
ΑΕΚΔ =Άρχεϊον Έκκλ. καΐ Κανον. Δικαίου ( περ.), Άθήναι. 

Άθηνά = (περ.). Άθήναι. 
ΑΘΛΓΘ =Άρχεϊον Θρςικικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού ΘησαυροΟ ( περ.), 

Άθήναι. 
Αχτίνες = (περ. ), Άθήναι. 
Αναγέννησις =(περ. ), Χανιά. 

ΑΠ ίϊϊΆρχεΐον. Πόντου (περ. ), Άθήναι. 
ΑΠ3 =Άνιος Παύλος 6 Ξηροποταμίτης (περ.), “Αγιον "Ορος. 

Γεν.Στρ.Έπ. = Γενική στρατιωτική έπιθεώρηοις ( περ.), Άθήναι. 
ΓΠ = Γρηγόριος ό Παλαμάς (περ.), Θεσσαλονίκη. 
ΔΑ = Δωδεκσνησιακόν Άρχεΐον (περ.), Άθήναι. 
ΔΙΕΕ = Δελτίον Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας (περ.), Άθήναι. 

Εκκλησία =ί(περ. ), Άθήναι. 
Ελληνικά =:(περ.), Θεσσαλονίκη. 
ΕΜΑ =·Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου (περ. Άκαδημ. Αθηνών). 

Εφημέριος = ( περ. ), παράρτημα περ. < Εκκλησία », Άθήναι. 

ΕΦΘΣ =*ΕπετηρΙς Φοιτητικού Θεολ. Συνδέσμου ( Πανεπ./Αθηνών). 

ΕΦΣΑ =’Επιστ. Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (περ.). 

ΗΕ =’Ηπ6ΐρωτική Εστία (περ. ), Ιωάννινα. 

ΗΕΟ = Ε’ΗεΙΙέηίεπιε ΟοηίειπροΓ&ίη (περ.), Άθήναι. 

Ήλειακά = ( περ.), Λεχαινά. 

θεολογία =(π6ρ. ), Άθήναι. 
θρβκιχά =(περ. ), Άθήναι. 
Κερ.Χρ. = Κερκυρσϊκά Χρονικά (περ. ), Κέρκυρα. 

Κρ.Ε. = Κρητική Εστία (περ.), Χανιά. 

Κρ.Χρ. = Κρητικά Χρονικά (περ. ), “Ηράκλειον, 

Κυκλαδικά =(περ.), Έρμούπολις. 
Κυπρ.Σ. = Κυπριακοί Σπουδαί (περ. ), Λευκωσία. 

Μακεδονικά = (περ. ), Θεσσαλονίκη. 
ΜΓ = Μεσσηνιακά Γράμματα. 

1 Συνετάχθη ίιπό τών φ.Φ. Κωνστ. Α. Μανάφη καΐ Δημ. Ν. Παγκάλου. 
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ΜοΙΜογΗοι· 

Μικρ.Χρον. 
ΝΕ 
ΝΣ 
’ΟρβΌδοςία 
ΠΑΑ 
ΠΒΣΘ 

Πελ. 
ΠΕ 
ΠΕΠ 
Πλάτων 
8ΒΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
( και Κωδίκων κατάλογοι) 

Αγαπητιδη ΣΩΤ. Τά χριστιανικά πλαίσια της οΙκονομικ?ίς πολίτικης, Ακτίνες, Ιθ', 
1956, 893-399. 

Αντωνοπουλου Πάνου. Ή άλωσις τής Πόλης (Δράμα), 48, 12®, ά.ε. 

Αποςκιτου ΜαρΘΑ. Βυζάντιο και Παποδιαμάντης, ΝΕ, 50, 1956, 244 -252. 

Βαςιλα Ηλ. Ό πάτερ Κοσμάς στην Πρέβεζα, ΗΕ, Τ', 1957, 225- 230. 

Βεη ΝςκΟΥ Α. Σημειώματα έ| Ιντύπων τής βιβλιοθήκης τον Αγίου Αθανασίου 
Λευκασίου, Πελ., Α', 1956, 454-455. 

— Παλαιά βιβλία καΐ χειρόγραφα, Πελ,, Α', 1956, 455. 

— *0 τρίτος κώδιξ τής μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας, ΕΜΑ, Τ', 
1956, 3-58. 

ΔυοβουνιΟΤΟΥ Κ. I. Τα εν τή βιβλιοθήκη τοΟ Ξ. Α. Σιδερίδου κατάλοιπα αύτοΰ, 

Θεολογία, ΚΗ', 1957, 329 -347, 493 -508. 

Ειρηναίου ( μητροπολίτου Σάμου ). Τό νόημα τής “Ελληνοχριστιανικής παρα- 

δόσεως, “Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 204 -209, 223 -225. 

Εκκλησιαστικόν Ήμερολόγιον τοΰ δίσεκτου έτους 1956. Έπιστασίρ, Συνοδικής Επι¬ 

τροπής. "Ειος τριακοστόν τρίτον, 16®, 350 ( +2 ). 

Εκκλησιαστικόν Ημερολογιον τοΰ έτους 1957... "Ετος τριακοστόν τέταρτον 16® 
331 (+3). 

ΕραςτΟΥ Β. Κοινωνικοί Ιδέσι τοΰ Κλήμεντος, “Ακτίνες, ΙΘ', 1956, 207 - 210. 

— Πώς βλέπει ό Νονρωαπ τούς Πατέρας, “Ακτίνες, Κ', 1957, 20 - 25. 

Ευθυμίου ΔιονυςιατΟΥ μονάχου Τ. Συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χει¬ 

ρογράφων “Ιερας Μονής Διονυσίου “Αγίου "Ορους, ΕΕΒΣ, ΚΖ' 1957 
233 - 271. 

Ζακυτηινοβ ο. α. Ρΐιέάοπ Κοηΐτοτιΐέδ, Νϊοο1ε8 Υΐαοΐιοδ, ΗΕΟ, Οειιχίέηιε δε- 

Γίδ Τοπίο X, Γαεο. 1 ^Εην^6^ - ΓέντΐοΓ 1956 

ΗλιαδΟΥ Βας. ο Ιερός Λόφος τής Χάλκης ένθα ύψοΰται ή περίφημος θεολογική 
Σχολή, “Εφημέριος, Τ', 372 -375. 

ΘεοδΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ I. Ν. Τό νόημα τής ελληνικής ελευθερίας, 20, 1957. 

Καψαλη Γ. ή Βαρδούνια καί οί Τουρκοβαρδουνιώτες, Πελ,, Β', 1957, 91-140. 

Κ. Δ. ψ. Τό φραγκαπήδημα, “Ηλειακά, 1956, 186 - 188. 

= Μεΐΐ&η^θ Οοίανε εί: Μείρο Μετίίετ. 

= Μικρασιατικά Χρονικά (περ. ), “Αθήναι. 
= Νέα “Εστία ( περ. ), “Αθήναι, 

= Νέα Σιών (περ. ), “Ιεροσόλυμα. 

= ( περ. ), Κωνσταντινούπολις. 

= Πρακτικά “Ακαδημίας “Αθηνών. 

= Πεπραγμένα τοΰ Θ διεθνούς βυζαντινολογικοΰ συνεδρίου Θεσσαλο¬ 

νίκης ( Παράρτημα περ. “Ελληνικά, άρ. 7 ), Θεσσαλονίκη. 

= Πελοποννησιακά (περ. ). 

= Ποντιακή “Εστία (περ. ), Θεσσαλονί·κη. 

= Πρακτικά Α' συνεδρίου τοΰ “Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, 
(περ.), “Αθήναι. 

— δίαάί Βίζ3,η£ΐηΐ ε Νεοείΐεηίοΐ (περ. ), Ρώμη. 
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ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. “ΑγιογραφικοΙ χαρακτήρες “Αγίων έορταζομένων κατά τον Ιανουά¬ 

ριον καθώς καΐ υποθέσεων Δεσποτικών “Εορτών, “Εκκλησία, ΛΔ', 1957, 

13 -14. 
Λ — “Αγίων κατά Φεβρουάριον, 26 - 28. 

— “Αγίων κατά Μάρτιον, 72 - 73. 

— “Αγίων κατ’ “Απρίλιον, 108-110. 

^ ΚΟΥΓΕΑ ΣΩΚΡ. Β. 'Η περιπέτεια τής (Νέας “Ελλάδος) τοΰ Ζαβίρα, ΝΕ, 61, 1957, 

200-203. 
ΚΟΥΚΟΥ Ελ. ε, “Ελληνοχριστιανικά Ιδανικά καΐ παιδεία, “Ακτίνες, ΙΘ , 1956, 74- 

78. 122 - 128. 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ Κ. Κορυφαίοι επιστήμονες είς την υπηρεσίαν τής εκκλησίας τής 'Ελ?ι.ά- 

ΐ δος, “Ακτίνες, ΙΘ', 1956, 257-261. 

V. ΚΤΕΝΙΔΗ Φ. Εικοστή ένάτη Μαΐου 1453, ΠΕ, Ζ', 1956, 3699 -3702. 

ΚΥΡΡΗ ΚΩΝΣΤ. π. Κυπριακά καί Άμμοχώστεια μελετήματα καΐ δοκίμια, τόμος Α'. 

ί Τάσεις τοΰ πνεύματος και τής τέχνης - Ή καταγωγή τής άρχαίας χριστιανι- 

' κής φιλοσοφίας - “Ενδείξεις περί μητριχοΰ δικαίου έν “Αμμοχώστιρ καΐ αλλα¬ 

χού της Κύπρου, 8®, 1957, 164, 

* ΚωνςταντινιδΟΥ κ. “Ο Χριστιανισμός ώς παράγων τής ψυχικής ύγείας, ΠΕΠ, 1956, 

241 - 250. 
Κωνσταντίνου Ειρηνουπολεως. Τό βυζαντινόν Σκούταρι καΐ τά μοναστήρια του, 

! “Ορθοδοξία, ΛΒ', 1957, 6- 10. 

— Τό Μπέϊογλου κατά καί μετά τήν βυζαντινήν εποχήν, “Ορθοδοξία, ΛΒ', 1957, 

; 146- 150. 
I — “Η δισρρύθμισις των νοσοκομείων κατά τήν βυζαντινήν εποχήν, “Ορθοδοξία, 

I ΛΒ', 1957, 432 -433. 

I Κωτςακη Δ. ΑΙ επιστήμαι κατά τούς τρεΤς τελευταίους αΙώνας τοΰ Βυζαντίου, ΠΕΠ, 

1956, 169- 186. 
ΛαμΨΙΔΟΥ Οδυςςεως. Πονηακαι "Ερευνσι. 1) ΟΙ Έλληνες τοΰ Πόντου ύπό τούς 

Τούρκους ( 1461 - 1922). Α’ Πολιτική “Ιστορία, 8®, 1957, 96. 

« — Σχόλια εις τον ώς Δελφικόν φερόμενον χρησμόν προς τον αύτοκρ. “Ιουλιανόν, 

Πλάτων, Θ'. 1957, 133 - 135. 
ΙνΑΜΡ5ΐοΐ5 Ο. ίΓ&άίΙίοπδ Ηΐ&ηπβΟΓίίε άε Ια ε1ΐΓοηί(ΐπε άε Ρ&πατείοβ, Μεΐ. 

Μετίίετ, III, 1957, 93 -97. 
ΛιβαδαρΑ ν. α. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πει¬ 

ραιώς, ΔΙΕΕ, ΙΑ', 1956, 202 -213. 

ΛΟΥΪΖΙΔΟΥ Λ. Α1 ελληνικοί μεταφράσεις των παραινετικών γνωμών Κάτωνος τοΰ 
Ρωμαίου καί ή τοΰ κωδικός 357 τής έν τφ Άγίω "Ορει Μονής τοΰ Διονυ¬ 

σίου, Πλάτων, Η', 1956, 206-221. 
ΜακρυΜΙΧΑΛΟΥ Σ. I. Χριστόφορος "Αγγελος. 'Ο “Ελληνοδιδάσκαλος τής “Οξφόρ¬ 

δης, Πελ., Β', 1957, 219 -246. 

Μαμωνη κ. Τρεις κοόδικες τής επισκοπής Μετρών καί “Αθύρα, ΑΘΛΓΘ, ΚΑ’, 

1956, 129- 176-1-1 πίν. 
ΜαΝΑΦΗ ΚΩΝΣΤ. α. Σημείωμα περί των συμπληρωματικών καταλόγων των χειρο- 

~ - γράφο)ν τής 'Ι. Μ. Διονυσίου, ΕΕΒΣ, ΚΖ , 1957, 387-390. 

ΜανΟΥΣΑΚΑ μ. I. 'Η αλληλογραφία τών Γρηγοροπούλων χρονολογούμενη ( 1493 - 

1501), ΕΜΑ, Τ', 1956, 156 -209. 

— Έκθεσις τών ύπό τοΰ Μεσαιωνικού “Αρχείου πεπραγμένων κατά τό 1956, 

ΕΜΑ, Τ', 1956, 223. 
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Μαρκακη Πέτρου. Λάσκαρις Κανονός, ένας Έλληνας περιηγητής τοΰ ΙΕ' αιώνα, 
ΜΓ, 232- 235. 

ΜερτζιΟΥ Κ. δ. Συμπλήρωμα εις τήν Ηπειρωτικήν Χρονογραφίαν, ΗΕ ϊ" 1957, 
485-497. 

ΜοςχΟΝΑ Θ. δ. Κοπτικόν χειρόγραφον περί τοΰ Αγίου Θεράποντος, Εκκλησία 

ΑΓ, 1956, 226-227. 

— Δίπτυχον ελληνικών ανεκδότων χειρογράφων α' Πατριαρχικής Αλεξάνδρειάς 

131 ( 126 Ρ.Π.Δ.) β Έσκοριάλ ΦΙΠ/11 {ΡηΒΗοΕίΐοη άβ ΓΙπδΙίίηί ά'έΐιι- 

ά65 οΓίβηί&Ιοδ άε 1ε ΒίΙιΙϊοίΙιέςνιε ΡΕίη&ΓΟ&Ιε ά’ΑΙεχ&ηάηβ), Αίεχαη- 
άηβ 1957. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Τό "Αγιον "Ορος "Αθω, 8®, 152. 

Μπαλανου δ. *Η έννοια του Ιλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμού, ΠΕΠ, 1956, 193-196. 

ΜπρατΣΙΩΤΟΥ π. I. Εισήγησις είς τό συνέδριον τοΰ ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, 

Ακτίνες, ΙΘ', 1956, 289 -294. 

Πετρακη Σ. Α. Εντυπώσεις άπό τό "Αγιον "Ορος. Διάλεξις γενομένη εις τήν λέσχην 
« Ό Θεοτοκόπουλος ». Ηράκλειον Κρήτης 1957, 12°, 24. 

Πολίτη Αίνου. Κατάλογος λειτουργικών είληταρίων τής Ίεράς Μονής Βατοπεδίου, 
Μακεδονικά, Δ', 1957, 403 · 408-}-η:ίν. 

Πρακτικά τοΰ Α' Συνεδρίου Ιλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοί (13 · 16 Μαΐου 1956), 
8», 386. 

Ρωμαίου Κ. Α. Τοπογραφικά τής Φραγκοκρατίας, Πελ., Β', 1957, 1 -26. 

Σταυριδου Βας. ή Αλεξανδρινή Σχολή μετά τόν Ωριγένη, Όρθοδοξία, ΛΒ' 

1957, 362 - 370, 445 - 460. 

ΤςακοπουλΟΥ Αιμ. ΑΡΧ. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων τής Βιβλ. τοΰ 
Οίκ. Πατριαρχείου, Όρθοδοξία, ΑΑ', 1956, 79 - 94, 195-210, 304-320, 

ΑΒ', 1957, 41-57, 194 -210, 371 -386, 495 -502. 

Τωμαδακη Νικ. Β. Ιωάννης Β. Παπαδοπούλας, ΕΕΒΣ, ΚΖ', 1957 , 393 - 395. 

— Πέμπτον διεθνές συνέδρων τών σπουδών τής Αναγεννήσεως, Άθηνα, Ξ', 1956 

286 -288. 

— Περί τοΰ έργου τής Επιστημονικής Εταιρείας Ιν Άθήναις, Άθηνα, ΞΑ', 
1957, 331 · 338. 

Η έννοια και η άξια τής Ελληνικής Πσραδόσεως. Σύγχρονα προβλήαατα, 
1957, 208-221. 

Φερετου Μιμη ΗΛ. ή παιδεία στήν Καλαμάτα στην Τουρκοκρατία καί μέχρι 1835 
ΜΓ, 1956, 

Φωτιαδου Ε. π. Ελλάς και Άσία, Γεν.Στρ.Έπ., Η', άρ. 1, 1957, 44-53. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ααυριωτου, Κατάλογος λειτουργικών είληταρίων τής 'Ιεράς Μονής 
Μεγίστης Ααύρας, Μακεδονικά, Δ', 1957, 391 -402. 

2. ΓΛΩΣΣΑ 

ΑνδριΩΤΗ Ν, π. ή κράση τοΰ συμπλέγματος ου+ε σέ ο στη μεσαιωνική καί νέα 
ελληνική, Μεΐ. Μετίίετ, I, 1956, 1-11. 

ΑΝϋκιοτΕδ Νιο. Ρ, Τόε οοηίεάεΓΕίε δίΕίε οί δΐ^ορίε 3πά ίΐ5 ΐΕΠβπ&^ε, ΑΙΙιεηβ 
1957, 60-ί-δ'. 

ΒαγΙΑΚΑΚΟΥ δ. β. Περί τοΰ ονόματος Δίκαιος έν τή μεσαιωνική καί νέφ ελληνική 
γλώσστ), ΕΜΑ, Τ', 1956, 210- 222. 
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ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ Δ. Β. ελαύνω · λάμνω. Παράγωγα καί σύνθετα είς τήν μεσαιωνικήν 
καί τάς νεοελληνικός διαλέκτους, Άθηνα, Ξ’, 1956, 234-266. 

— Τό άσυνίζητον είς τήν διάλεκτον τοΰ Πόντου, ΑΠ, 21, 1956, 26-42. 

— Αρχαία καΐ μεσαιωνικά τοπωνύμια έκ Μάνης ( Συμβολή δεύτερα), Πελ., Β , 

1957, 302 -334. 
— Γλωσσική βιβλιογραφία 1939 - 1956. Άθηνα, ΞΑ , 1957, 104-222. 

— "Αρχαία καί μεσαιωνικά τοπωνύμια έκ Μάνης, Ελληνικά, ΙΕ , 1957. 

ΓΕΩΡΓΑΚΑ Δημητ, I. Μερικοί σλαβικοί δροι καί τοπωνυμία στήν Πελοπόννησο, 

Πελ., Α', 1956, 385 -408. 
ΚαραναςταςΗ Αν. Τό Ιδίωμα τής Πάτμου, ΔΑ, Β', 1956 - 1957, 206 - 216-ί-πίναξ. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦαιΔ· "Η νεοελληνική γλώσσα καί τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά έθιμα, 

Μέΐ. ΜετΙίεΓ, I, 1956, 157 - 163. 
ΚϋΚϋΐ,Εδ Ρη. Διά τό γλωσσάριον τών Ελλήνων τής Κάτω Ιταλίας, 3ΒΝ, IX, 

1957. 250- 258. 
ΚΡΗΤΙΚΟΥ Παν. Πατμιακά τοπωνύμια, ΔΑ, Β', 1956-1957, 102 -157. 

ΚριαΡΑ Ε. Γλοισσικά φαινόμενα σέ δημώδη μεσαιωνικά κείμενα, Ελληνικά, ΙΕ , 

1957, ^ , 
ΑΟΥΜΟΥ Σ. Τοπωνύμια τοΰ χωρίου Χρυσάφης Αακεδαιμονος, Πελ., Α, 1956, 

458 - 459. 
ΠαΠΑΓΡΗΓΟΡΑκη Ιδομ. Άπό τό Κρητικό γλωσ. Ιδίωμα ( μελ. ), Κρ.Ε., Η', τεΰχ. 

67, Χανιά 1956, 27 -29, 1957, 27 -29. 

Σαλτςη I. Αέξεις και φράσεις άπό τήν Αγία Γραφή στην Ποντιακή διάλεκτο, ΠΕ, 

Η'. 1957, 4276 -4281. 

Τςοπανακη α. Διαλεκτικά Ρόδου, ΔΑ, Β', 1956- 1957, 72 - 101. ^ 

ΨΥΧΟΓΙΟΥ Ντ. Δ-, Βυζαντινά τοπωνύμια Μορτουντίας και Βουπρασιας, Ηλειαχα, 

τεΰχ. Θ', 1956, 167 - 170. 

8. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
(Λογία, εκκλησιαστική και δημώδης) 

ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βαςιλ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Όρθοδοξία, ΑΑ', 1956, 331 - 342, 

485 -494. 
ΑντΩΝΙΑΔΗ Σόφια. Πτωχοπροδρομικά, Μέΐ. ΜογΗογ, I, 1956, 13 -23. 

Αραμπατζογλου Γεννάδιου ΗλιοΥΠΟΛΕΩΣ. ΑΙ περί τοΰ Ιεροί Φωτίου κρίσεις 
τοΛ' αρχαίων καί τών Ιστορικών τής εποχής μας, Όρθοδοξία, ΑΑ’, 1956, 

37-69. 
ΑκΑΒΑΠίοοι,οϋ ΟΒΝΝΑΟΙ05. δτΐΓ ιιηβ ΙεΙίΓδ άυ. ΡΑίΓΪ&ΓοΙιε άε Οοηεΐ&πΐίηορίε 

ΑΠι&η&δε I (Περίληψις), ΠΒΣΘ, Β', 1956, 71 -72. 

ΒαλλΗΝΔΡΑ Νικοδήμου, Είς τήν Α' στάσιν τών Χαιρετισμών Εκκλησία, Ε , 1956, 

169 ■ 173. 
Γεράσιμου Μικρογιαννιτου μονάχου. Κσνόιν παρακλητικός είς τόν Άγιον Πα- 

χώμιον, ΑΠΞ, Ζ', τεΰχ. 58, 1956, 84 -89. 

— Ακολουθία εις τήν 'Οσίαν Όλυμπιάδα, ΑΠΞ, Ζ, τεΰχ. 60, 1956, 135 - 150. 

— Περά ακολουθία τοΰ Όσιου Νικοδήμου Αγιορείτου, Όρθοδοξία, ΑΑ', 1956, 

185 - 195 καί 287 -304. 
ΓριτςΟΠΟΥΛΟΥ Τάσου Αθ. Ανέκδοτοι στίχοι τοΰ Δερκών Γρηγορίου κατά τά σαραν- 

ταλείτουργα, Έκκ?^ησία, ΛΔ', 1957, 48 -52. 
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Δελιαλη Ν. ή διαθήκη τού Όσίου Νικσνορος τοΰ Θεσσαλονικέως, Μακεδονικά 
Δ', 1957, 416-4·2δ. 

ΔΙΚΤΑΙΟΥ Αρη. Η < Εύμορφη Βοσκοποΰλα» καί τό πρότυπό της, ΝΕ, 50 1956 
126- 135. 

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Εμμ. I. Ανέκδοτοι δημοτικοί παραλλαγαί τής « Έρωφίλης » κοί τής 
« Βοσκοπούλας », Κρ.Χρ., ϊ, 1956, 241 -273. 

Εραςτου Β. 'Ο ανθρωπισμός τού Κλήμεντος τοϋ Άλεξανδρέως, Ακτίνες, ΙΘ' 1956 
12 -16. 

Ευςτρατιαδου Σωφρονίου. Ρωμανός ό Μελφδός καί τά ποιητικά αύτοΰ Ιργα Β' 
( έπιμελείφ Μ. Ναουμίδου ), ΕΕΒΣ, ΚΕ', 1955, 211 -283. 

Ζακυθηνου Δ. Α. Βυζαντινά κείμενα I άνάολογία λογίων πεζογράφων, επιμέλεια —], 

ΆΟήναι ( 1957). Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 3, 8®, ΙΤ'-4-358. * 

ΖοϋΜΡΟδ Α. Ν. Είπβ ΙζμηΙΐδοΗε ίη άοΓ ΐΗβοΙο^ίθ <363 Οΐεηιεηβ νοη Αΐβ- 
χ&ηόΓΐεπ, ΑΐΗεη 1955. 

— Είηε ΚΓΕ^ε άεβ Αη3χ&§:οΓα3 ίη ίετ ηηΙΙίΓοροΙοδΐε άε3 Οτεβοτ νοη Νγ33& 
ΑίΙιεη 1956. 

Ζωρα ^ΩΡΓΙου Θ. Βυζαντινή ποίησις. Βασική ΒιβλιοΟ-ήκη, 1, *Α6·ήναι 1956. 

— Ό πουλλολόγος (κατά νέαν παραλλαγήν), Άθήναι 1956. 

— Θρήνος Αθηνών, ΝΕ, 60, 1956, 19 - 22. 

— Τζαμπλάκου. *Ηθικόν Βυζαντινόν ποίημα, ΝΕ, 60, 1956, 329-334. 

— Στίχοι έμπαθοΰς ψυχής είς τόν Σωτήρσ, ΝΕ, 60, 1956, 567 -570. 

— Τά έκατόλογα τής άγάπης, ΝΕ, 60, 1956, 135 · 142. 

— Πανάρατος, ΕΕΒΣ, ΚΖ', 1957, 110- 126. 

— Διγενή καΐ Χάρου πάλη, ΝΕ, 61, 1957, 253 · 257. 

— Τζάνε Βεντράμου, Ιστορία φυλαργυρίας μετά τής ύπερηφανίας ( άγνωστον στι¬ 
χούργημα 17' αΐώνος), ’Αθήναι 1956. 

— Μαρίνου Φαλιέρου, Ρίμα παρηγορητική ( κατά τόν κώδικα 1549 τής Λαυρεν- 

τιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας), Άθήναι 1956. 

— Νέαι παραλλαγαί τοΰ Πωρικολόγου, 3ΒΝ, IX, 1957, 411 -426. 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ (Μέρος Β'), εκδοσις τής Άποστολικής διακονίας τής εκκλησίας τής 
Ελλάδος, ς", 1956, 354. 

ΚαυςοκααυβιτΟΥ Ευμαθιου ΜΟΝΑΧΟΥ. Ιστορικά Ραπίσματα. Διανομή Δευτέρα ή 
Σωκράτης ο Δόλιός ( έκ Δολών ) ( Ή Ακαδημία Αθηνών καί Ρωμανός ό 
Μελφδός), Θεσσαλονίκη 1956, 24. 

Κλημης ο Αλεξανδρευς. Έκδοσις τής Άποστολικής διακονίας τής Ελλάδος 

Άθήναι 1956, Ζ', Μέρος Α', 427, Η' 438. 

Κληριδη ν. Κυπριακή αγιογραφία. Προλεγόμενα καί κείμενον τής ακολουθίας τοΰ 

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Λεοντίου τοΰ θαυματουργού, Κυπρ.Σ., Κ', 1956, 
Τ3 · 9ο, 

ΚΟΜΙΝΗ Αθ. δ. Πηγαι τοϋ είς τόν Νιπτήρα υμνου Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, ΕΕΒΣ 
ΚΖ', 1957, 224- 232. 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΚωνςΤ. Ή ανέκδοτος ομιλητική τοϋ Γερασίμου Βλάχου, περ. « Εκ¬ 

κλησιαστικόν Βήμα» Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1957 (συνεχίζεται είς Ίαν. 
1958). 

Κριαρα Ε. "Ενα νέο χειρόγραφο του Χρονικού τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά, Θεσσαλο¬ 
νίκη 1956. 

ΚκίΑΚΑ Ε. χααραεηρήσεις είς τό κείμενον τοϋ μυθιστορήματος « Βέλθανδρος καί 
Χρυσάντζα», 8ΒΝ, IX, 1957, 237- 249. 
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Κυρρη Κωνςτ. *Η καταγωγή τής αρχαίας χριστιανικής φιλοσοφίας ( « Κυπρ. καΐ 
Άμμοχ, Μελετ. χαΐ Δοκίμια Α' » ), Αμμόχωστος 1956. 

ΛαμψιδΟΥ Οδ. Ίωάννου τοΰ Εύγενικοΰ : Όποιον χρή είναι τόν πνευματικόν πατέρα, 
ΑΕΚΔ, ΙΒ'. 1957, 190- 193. 

— Διορθωτικά είς τό Χρονικόν Μιχαήλ τοϋ Παναρέτου, ΑΠ, 21, 1956, 3 -25. 

— Κροτώ - κρατώ ■ κροτίζω έν τφ Χρονικφ Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου, ΑΠ, 21,1956, 

226 - 230. 

Λαουρδα ΒαΣ. Βυζαντινά καΐ μεταβυζαντινά εγκώμια είς τόν “Αγιον Δημήτριον, 

Μακεδονικά, Δ', 1956, 47 -163. 

— Συμεών Θεσσαλονίκης. Ακριβής διάτσξις τής εορτής τοΰ Αγίου Δημητρίου, 

ΓΠ, ΛΘ', 1956, 327 -342. 

— Ό < Συμβουλευτικός προς τούς Θεσσαλονικεΐς » τοΰ Μανουήλ Παλαιολόγου, 
Μακεδονικά, Γ', 1956, 281 ■ 290. 

— Μητροφάνους βίος τοΰ οσίου Διονυσίου τοϋ Αθωνίτου, ΑΠ 21, 1956, 43-79. 

— Τό έγκώμιον τοΰ Δημητρίου Χρυσολωρά είς τόν Άγιον Δημήτριον, ΓΠ, Μ', 

1957, 15. 

Λαουρδα Β. · ΒκοτνΝίΝΟ Κ, Τό κείμενον των έπιστολών του κώδικος ΒΜ 36749, 

ΕΕΒΣ, ΚΖ', 1957, 151-212. 

ΕλυκϋΑβ Β.-^ΕΝΚIΝ8 Κ. I. Εί|:1ι1: Ιβίΐβτβ οί ΑτβΙΙι&δ οη Ιΐιβ ίοιίΓΐΙι Μ3.ΓΠ3,§;β 
οί Εβο ίΙΐ6 ννίδε, Ελληνικά, ΙΔ’, 1956, 293 *372. 

Αιβαδαρα Νικ. Α. Ρωμανού τοϋ Μελφδοΰ: “Υμνοι, Γ', Μέρος Α', Κονδακάςια τοΰ 
Σινά, *Εν Άθήναις 1957, 496. 

Μαμαλακη I, Ή επίδραση των συγχρόνων γεγονότων στις Ιδέες τοΰ Γ. Γεμιστού, 
ΠΒΣΘ, Β', 1956, 498 -538. 

ΜαΜΩΝΗ Κυριακής. Περί τινα άκολουθίαν είς Μάρκον τόν Εύγενικόν, ΕΕΒΣ, ΚΖ', 

1957, 369 -386. 

ΜαΝΟΥΣΑΚΑ Μαν. Ελληνικά ποιήματα γιά τήν Σταύρωση του ΧριστοΟ, Μέΐ. Μβτ- 

ΙίοΓ, II, 1956, 49 -74. 

Μεραναιου Κ. Μελετήματα (...'Η οίκουμενικότητα τοΰ Βυζαντίου), Άθήναι 1957, 

8«, 128. 

ΜεΡΕΝΤΙΤΟΥ κ. I.· ’Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπονος καί τό έργον αύτοΰ, ΕΕΒΣ, 

ΚΖ', 1957, 292 -339. 

ΜΠΟΝΗ ΚΩΝΣΤ. Γ. Ποιος ό συντάκτης τοΰ τετραμελοϋς διαλόγου τοΰ Ψευδό-Και- 

σαρίου Ναζιανζηνοΰ ; (Περίληψις), ΠΒΣΘ, Β', 1956, 218-220. 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Φαιδ. κ. Επτανησιακά στιχουργήματα έ| ανεκδότου κώδικος, 

ΕΜΑ, Τ', 1956, 59 -71. 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠαΝ. Γ. Έπί τής επιγραφής και τοΰ προοιμίου τοΰ είς τό Σάββα- 

τον τής Τυροφάγου "Υμνου Ρωμανού τοϋ Μελφδοΰ, ΠΒΣΘ, Γ', 

ΞηρΟΥΧΑΚΗ Αγαθάγγελου, Επισκόπου Κυδωνίας καί Άποκορώνου. Μάξιμος ό 
Μαργούνιος Επίσκοπος Κυθήρων ( 1549-1602), 16°? αιών, Αναγέννησις, 
1956- 1957, 2163-2165,2180-2182, 2197 -2200, 2211 - 2213, 2227 -2229, 

2244-2246, 2260-2262, 2276-2278, 2292 -2294, 2307 -2310, 2324-2327, 

2339 , 2341, 2355 - 2358 , 2372 - 2374, 2387 - 2388, 2404 - 2405, 2420 - 2421, 

2435-2436,2451 -2452, 2467-2468, 2483 -2484, 2499 -2500, 2515- 2516, 

2531 -2533, 2548 -2550,2566 -2567, 2583-2584, 2595-2596, 2610-2611, 

2626, 2642 - 2643. 

Ξυδη ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Ή παρομοίωση στή βυζαντινή ύμνογραφία, ΝΕ, 61, 1957, 324 - 329. 

— Θέματα ευχολογίου, Εφημέριος, Ε', 1956, 160- 167, 192 - 197. 
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ΰΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. ”0 ύμνογράφος Θεοφάνης δ Γραπτός, ΝΕ, 50, 1956, 155-161. 
— Ιωσήφ ό ίιμνογράφος, ΆΟήναι 1956, 8°, II. 

— πλεονασμός στή βυζαντινή ύμνογραφία, Μεΐ. Μετίΐετ, II, 1956, 213 - 220. 

— Ή μετρική τοΟ ακαθίστου υμνου, ’ΛΟήναι 1956, 8°, 10. ' 

— Ύμνογραφικά απηχήματα, Άθήναι 1957, 8®, 13. 

Παλλα δ. I. "Ο ύμνος των Πράξεων του Ίωάννου, κεφ. 94-97 (Παρατηρήσεις 
στην πρωτοχριστιανική ποίηση), Μέΐ. ΜετΙιετ, II, 1956, 221 -264. 

Παπαδημητριου Γ. Α. ΑΙ πηγαΙ τής Άκριτηίδος και ή σημασία των διά τ*ήν όρΰήν 
διαφώτισιν των ζητημάτων τού ποιήματοε, Ό «Βιβλιόφιλος» ΙΑ’ 1957 
άριΌ. 1 - 2, 3 - 9. ’ ’ 

ΠαπαδΟΠΟΥΛΟΥ ΝικΟΛ. π. πρωΟιερόως, Άνόκδοτοι ϋμνοι είς τον ιερομάρτυρα 
Δωρόθεον, ανάτυπον εκ του περ. « Άναμόρφωσις », τεύχ. 28-30 1957 16 

Παπαςαραντοπουλου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧίΜ. Έκ τοΰ ποιητικού έργου Γρηγορίου 
του Ναζιανζηνοϋ, ΕΦΘΣ, 1956, 80-88. 

ΠΟΛΙΤΟΥ ΛΙΝΟΥ. Τό πρότυπο τής « Βοσκοπούλας », ΝΕ, 50, 298-301 

ΣΙΓΑΛΑ Α. Τό μυθιστόρημα « Βέλθανδρος και Χρυζάντζα » καΐ ή άποκατόσταοη του 
Μεΐ. ΜοΓίΐβΓ, II, 1956, 355 · 377. ’ 

Σταματακου I. Χριστιανισμός καΐ ελληνικά γράμματα, ΠΕΠ, Ά^ήναι, 76-91. 

Συνλικα λ. Παρατηρήσεις σέ δυο ομιλίες τού Λέοντος τού Σοφού, ΕΦΣΑ, Θεσσα¬ 
λονίκη 1956. 

Συνδικα -Λαουρδα-Λουϊζα. Έγκώμιον είς τον άρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης Γα¬ 
βριήλ, Μακεδονικά, Δ', 1957, 352-370. 

ΣΦΥΡΟΕΡΑ Βας. Βλ. Χρύσανΰ-ος δ ΑΙτωλός, ΕΜΑ, Τ', 1956, 130- 155. 

ΤςικνοποΥλου I. Π. ·0 λεξιλογικός πλούτος τού ’Εγκ?^ίστου Αγίου Νεοφύτου 
Κυπρ.Σ., Κ', 1956, 97 - 171, 

ΤςοΥΜΑΡΗ Αθαν. Β. Νεον έορτοδρόμιον, ήτοι έρμηνεΐα είς τούς ^σματιχούς κανό- 

νας των Δεσποτικών καΐ Θεομητορικών εορτών, τεύχος Α', Ερμηνεία τού 
Ιαμβικού κανόνος τών Χριστουγέννων 'Ιωάννου τού Δαμασκηνού ύπό τού 

Οσίου Νικοδήμου τού Αγιορείτου καΙ προλεγόμενα, κείμενον, μετάφρασις, 
σχόλια εΙς τον αΰτόν κανόνα, ύπό ίερέως Αθανασίου Β. Τσούμαρη τού 
Βυζαντίου, 8®, 1957, 6Θ4-40. 

Τωμαδακη Νικολάου Β. Ρωμανικά Μελετήμστα, ΕΕΒ2, ΚΤ', 1956, 3 - 36. 

— Είσαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, Α', τεύχ. Α', εκδοσις Β', Ά^ναι 
1956, 8°, 166. 

— Ήσαν βάρβαροι αί Άθήνοι έπΙ Μιχαήλ Χωνιάτου ; ΕΦΣΑ, 1956 - 1957, 
88 -110. 

— Βυζαντινή Γραμματολογία (1204-1453 ) Φραγκοκρατία καί Παλαιολόγειοι 
χρόνοι, τεύχ. Α'. Ό ΙΓ' αίοόν, Άΰ^ήναι 1957, 128. 

— Βυζαντινών επικλήσεις είς Μούσας καΐ Αγίους, ΕΦΣΑ, 1957-1958, 162-166. 

— Οί λόγιοι τού δεσποτάτου τής Ηπείρου, ΕΕΒΣ, ΚΖ', 1957, 3 -62.* 

ΑγαΟ'ίου τού Σχολαστικού επίγραμμα επιτάφιον είς τήν εαυτού μητέοα, ΕΦΣΑ 
1957- 1958, 157 - 161. ’ 

— Βυζαντινή Ορολογία Α' Εκκλησιαστικά τινα βιβλία, Άβ'ηνά, ΞΑ' 1957, 
3 -16. ’ ’ 

ΤοΜΑΟΑΚΙδ Ν. Β. Έφραΐμ δ Σύρος έν τή ελληνική ύμνογραφία, 8ΒΝ ΪΧ 1957 
392 - 404. ^ > 

ΦΟΥΓΙΑ Μεθοδίου Αρχιμ. Ιωάννης Μαυρόπους Μητροπολίτης Εύχαΐτων (ΙΑ' 
αιών), 1955. 

Βιβλιογραφία 443 

ΦΥΤΡΑΚΗ Λνδρ. ή Ικκλησιαστική ημών ποίησις κατά τάς κυριωτέρας αυτής φά¬ 

σεις, ΕΘΣΑ, 1956, 227 - 285. 
Ωριγένης. Έκδοσις Άποστολ. Διακονίας τής Έκκλ. τής Ελλάδος, Πατέρες τής 

Εκκλησίας, Θ' (1956 ), 348, Ι' (1957 ), 349, ΙΑ' ( 1957 ), 384, ΙΒ' ( 1957 ), 469. 

4. ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αθαναςιαδη - Νόβα Γ. Ή Ναύπακτος ώς λιμήν τού Βυζαντίου κατά τον Ι' αιώνα, 

ΠΒΣΘ, Β', 1956, 289 -295. 

ΑλεξαΝΔΡΗ Κ. α. *Η θ·αλασσία δύναμις είς τήν Ιστορίαν τής βυζαντινής αυτοκρα¬ 

τορίας, Άθήναι 1957, 627. 

Αμαντου Κων. Σύντομος ιστορία τής Κύπρου, Άθήναι 1956, 12*^, 189. 

— Περί τών βυζαντινών διαθηκών, ΠΒΣΘ, Β', 1956, 281 -287. 

— Ιστορία τού βυζαντινού κράτους, Β’ ( β' έκδ, ). Άθήναι 1957, 8®, 405. 

ΑντΩΝΙΑΔΗ Σόφιας Α. Δοκίμιον διά τήν ήθικήν άποχατάστασιν τού Βασιλείου Β' 
τού Βουλγαροκτόνου, Μακεδονικά, Γ', 1956, 241 -281. 

' Βαςιλειαδου Ισραήλ. Τραπεζούς, ΠΕ, Η', 1957, 4248-4251, 4371 -4373. 

Βεε5 Ν. ΡΓΕ^παβηΙδ ά'υπ οΐιτγδοΐίΐιΐΐβ άυ οοηνβπί <3β ΕγοουδΕάδ (ΤΗεδδ&Ιίβ), 

ΜβΙ.ΜβΓίίβΓ, III, 1957, 479 -486. 

ΒογιατζιδΟΥ I. κ. Ερμηνεία τής διπλωματικής δραστηριότητος τών Βυζαντινών 
^ (Περίληψις), ΠΒΣΘ, Β', 1956, 298 -300. 

ΔαΣΚαλακη α. Β. Τό τέλος τής Ρώμης κσΐ ό έξελληνισμός τού Ρωμ. κράτους, Γεν. 

Στρατ.Έπ., Η', άρ. 9. Άθήναι 1957, 3- 15. 

Όιοιοοκορουι,οδ Α. I. ΟοηίΓί^υίΐοη Ιο ΐΐιε οΐιτοηοΐο^γ οί βνβηίδ ϊη Ογρπίδ 
ίτοιη ί1ΐ€ δενεηίΐι ΐο ΐΗβ ίβηΐΐι οβηΙυΓγ ( Περίληψις), ΠΒΣΘ, Β', 1956, 

866 -367. 

Ερμωνικου I. *Η παιδεία στήν Τουρκοκρατούμενη Κύπρο, Αχτίνες, Κ', 307 -310. 

ΖακΥΘΗΝΟΥ Διον. α. ή Τουρκοκρατία. « Εισαγωγή είς τήν νεωτέραν Ιστορίαν τού 

' Ελληνισμού», Άθήναι 1957. 

— Ιστορία τού βυζαντινού κράτους, Άθήναι 1957, I (395- 1081 ). 

) — Κάστρον Λακεδαίμονος, Ελληνικά, ΙΕ', 1957, 95- 111. 

I — Μανουήλ Β' Παλαιολόγος καί δ καρδινάλιος Ισίδωρος έν Πελοποννήσω, Μέΐ. 

Μετίίετ, III, 1957, 45-69. 

Ηαιαδου Δημοκρατίας Σ. Ό "Αγιος Δημήτριος και οΐ Σλάβοι, ΠΒΣΘ, Γ', Άθή- 

νσι 1957, 128 ■ 140. 

ΘεοτΟΚΗ Σπ. μ. Περί τής έκπαιδεύσεως έν Έπτανήσφ ( 1453 -1564), Κερ.Χρ., 

Ε', 1956, 9 ■ 142. 

; Θωμοπουλου I. Α. Μία άγνωστη σελίδα τής Ιστορίας τής Σαντορίνης, Κυκλαδικά, 

Α', 1956, 201 -204. 

ΚαλΟΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. Μονεμβασία ή Βενετία τής Πελοπόννησου, Άθήναι 1956, 

8®, 176. 

Κανδηλαπτη γ. 'Η Άργυπόπολις τού Πόντου, ΠΕ, Ζ', 1956, 3523 -3525, 3576 - 

3578, 3751 -3754, 3889 -3891, 3943-3945, 3991 - 3993, Η', 1957, 4132 -4135, 

4253 - 4256. 

ΚΑΚΑΥΑΝΝΟΡουι,οδ ΟοηίτίόιιΙΐοη ρτοϊίΐεπιε άεδ « ίΐιέιηεδ» ·Βνζ&ηΐίπ3, 

ΗΕΟ, 1956, 455 -502. 

Κ, Δ. Ψ. Ήλε^.ακόν Άρχεϊον, Ήλεισκά, 1956, 195- 198. 
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ΚελαϊΔΗ ΣΤΑΥΡον. -Ιστορικό ριζίτικο των Καλλεργών Κο Ε Η' τε,Ίν β7 9^ 9- 

Κοζ^ρηΖ^Τ ΠΒΣβ Β'.Τ56 470 480" 

195β%5Τ”” “^· <Μ..α.™Ηο;,, κ, ^ , Η- 

^χαΞί· X -εη” ’''“™.™*= ΖΡόνο,ς έ,,ίΟεσ.ς τής Λ„ι„.«ής Δ&εως 
«“6 (1081 - 1085), Γεν,Στο.Έ.,, Ζ'^^είχ. Γο! 

“ Χ::χ^Βί:/χ::^ιιιιτ,Γ^°^ ^■.ο«ζ„,„.,„ερΐ- 

είϋήνης μεταξύ Βαζαντίου «αί^ Πεμαΐας τού έΧΧβίΤχ '' 

_ .Ρός τΔ αήμε,ον αύτό». ααμΡαίνοντα. Γεν.Ζτμ, .Β, ' Η £ ί ΤθοΤΪΓββ' 

α μέτρα του Ιο„ατ>ν»νοά εναντίον τής άατοφαίας, Γεν.Ζτρ.·£-τ., η’, άρ. ί,' 

~ “ ρΤ\95?, Η·, άρ. 7, 7-91, 4ρ, 8. 3-18, 

'''”"“?ος'ΒοαΓ;ίΓΓ;' «ύ 4ν6μ„- 

.'ΕΕτ Η“*;ϊ;:·™.:ί' ■■ ”■ ”’■»■ 

£: ,Γ;; * ■*■ ™··- ■» "·—« 

ΜΛΚΕ.Η ΧΤΛνΡ.^-Η Ι11ην.ή μοτνότής Κ.νατίντζ,ς Ρομμανίας, ΜέΙ. ΜογΠογ, II, 

μελλ ι° 

9-22 ^ ^ ^ Κυκλαδικά, Α', 1956, 

1“κ''Τ Μ^Μ;':Γ’! -“Ι">=. Η·, 1957 , 4055 -4061.’ 

ΡΛΡΛΒΟρΖοΛΖ“'ίΙΖΐ^^^^^^ ™ ΠΒςΓβΓΞ. οΤ%5Γ 

ΠενΖΖοΓθ^ςΖ" ΗΕ, ς-', 1957, 504-508. 
Ο. Συμβολή εις την ιστορίαν τοΰ Μελενίκου : Αναστάσιος Παλλα 

Πρτρπτ. χειρόγραφά του, Σερραϊκά Χρονικά, Β', 1957 67 - 125 

“ίΓ --- - -το.„. 

^""““οφο^ύ, 
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ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ Κωνςτ. 'Η άνάητυξις της πνευματικής ζωής τής εκκλησίας Κόπρου κατά 
τον 4. αιώνα, τά αίτια καΐ τά αποτελέσματα αυτής, ΠΒΣΘ, Β', 1956, 

258-268. 

ΣτοΥΠΗ Σπ. -ο ελληνισμός τής Αύλώνος, ΗΕ, 'ϊ", 1957, 318 -323. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ- Αί περιηγήσεις τοΰ Βάρσκυ έν Κύπρφ, Κυπρ.Σ., ΚΑ', 1957. 

ΤΟΖΗ Γιάννη ΑΡΓ. °0 ελληνικός κόσμος κατά τον ΙΔ' αιώνα δπως τόν εΐδεν ένας 
Ισπανός περιηγητής, ΑΘΛΓΘ, ΚΒ', 1957. 

ΤςαΝΤΕΚΙΔΗ Κοσμά. Παροικίαι Σανταίων, ΠΕ, 1957, 4271 -4273. 

ΤωμαδακΗ ΝικΟΛ. Β. Ό μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (1453) άποι- 

κισμός αυτής κατά τάς ελληνικός πηγάς, ΠΒΣΘ, Β', 1956, 611 -630. 

— Τό Βυζάντιον καΐ 0 σύγχρονος -Ελ?νηνισμός, Γεν.Στρ.Έπ., Ζ', ΆΟήναι 1956, 

36-51, άρ. 12, 44-51, Η', άρ. 1, 37 -44, άρ. 3, 27-41, άρ. 4, 43 -47, 

άρ. 5, 37 - 41, άρ. 6, 33 · 41, άρ. 7, 33 - 40. 

— Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καΐ οί Τούρκοι, Ακτίνες, Κ', 1957, 193 - 196. 

— Τό Βυζάντιον καΐ ό σύγχρονος Ελληνισμός. (Ή εικονομαχία καΐ Φράγκοι), 

Αναγέννησις, ΙΑ', 162, 1957, 2587 -2589. 

ΦωτιλδΟΥ Ε. π. *Η Ινότης των Ελλήνων, Άθ·ήναι 1950, 300, 

Χατζηψαλτη Κ.Ή Κύπρος, τό Βυζάντιον καΐ τό Ίσλάμ, Κυπρ.Σ., Κ', 1956, 13 -29. 

■— Ή Κύπρος κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ενάτου και τάς άρχάς τού δεκάτου 

μ.Χ. αίώνος, ΠΒΣΘ, Β', 1956, 327 - 342. 

Χρυςανθοπουλου ε. Τά βιβλία θαυμάτων τοΰ Άγιου Δημητρίου, τό χρονικόν τής 
Μονεμβσσίας καΐ αΐ σλαβικοί έπιδρομαι είς τήν Ελλάδα, Θεολογία, ΚΗ', 

1957, 134- 157. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΗΤΡ. ΤΡΑΠΕΖ. Ή 29^ Μαίου. Λόγος έπιμνημόσυνος έκφων. τήν 

29-5-1916, ΠΕ, Η', 1957, 4243 -4247. 

5. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αθανασίου Δημ. Κ. Ή Παναγία Δέσποινα Λαμίας, « Φΰ ιώτις », Γ', 1957, 229 - 233. 

Τ Αθηναγορα επιςΚ. Ελαίας. Τό μεταξύ τής ανατολικής και δυτικής εκκλησίας 
σχίσμα, Εκκλησία, ΛΓ, 1956, 237-239, 261-263, 278-280, 293 -297. 

Αλεξακη ΙΩΑΝ. 'Η μονή Άνωπόλεοις ( Κρήτης), Άβήναι 1957. 

Αλέξιου Λεύτερη. Ριμάδα διά τή θρόνιαση τής Μητρόπολης τοΰ Αγίου Μηνά, 

Κρ.Χρ., I, 1956, 101 - 133. 

ΛμαντΟΥ κ. Συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν Ιστορίαν τής Εκκλησίας τής Χίου, 

8ΒΝ, IX, 1957, 9 - 13. 

ΒαΓΙΑΚΑΚΟΥ δ. β. Συμβολή είς τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Μάνης, Θεολο¬ 

γία, ΚΖ', 1956,545-567. 

Βαλληνδρα Νικοδ. Λ. ( αρχιμ.). 'Ο "Λγιος Λεωνίδης, Εκκλησία, ΛΓ’, άρ. 5, 

76-78. 

Βασιλείου μητρ. πρ. Λήμνου. Ό Λαρίσης Κύριλλος Βογάσσρης Τοποτηρητής 
•Ωλένης, ΑΕΚΔ, ΙΛ', 1956, 11 -23, 101 - 108, 189 -197. 

— Ή Ιερά Μητρόπολις Λήμνου διά μέσου τών αιώνων, ΛΕΚΔ, ΙΒ', 1957, 3 · 16, 

74-89, 145-160. 

— Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τοΰ Αγίου “Ορους, Εκκλησία, ΛΔ', 1957, 280 ■ 283. 

Βασιλείου * Πάνου I. Επιγραφές και σημειώσεις απο τα μοναστήρια και τις εκκλη¬ 

σίες τής Ευρυτανίας, « Φ^ιώτις», Γ', 1957, 207 -211. 
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κΓτ'Ι.'ί; ° Οίχονόμων. -ΕχχΧηαία, ΛΔ·, 1957 , 499 - 603. 
Β.τλλη Φ,ΛΛ^τον Α. ΑΡΧΙΜ. Ανέκδοτον σ^νίλλ^ον τοΟ Πα.ρ>ά,χ„„ Κωναταντ.- 

δ^. Μ“νη,Βοί..ω4 31.νο„.Κ„«Λα- 

'Ι'Γ Α'’λ95β,'Τθθί μΪ ° 

~ Πατριάρχης Άλεξανδρείας Φώτιος δ Τήνιος, Ά^ήναι 1956 8» 16 

Ο Σιφνιος Πάιτας καί Πατριάρχης “Αλεξάνδρειάς Τερό&εος Β' ό Σταφυλο- 
ττατης, Αθήναι 1956, 22. ^ 

— Ο Μητροπολίτης Τήνου Γαβριήλ, Πρέβεζα 1957, 8° 56 

Βουρλλκη Αριχτρμ. Σελ.νά5., Κς Ε., Η’, ,βέχ. 64, 1956, 2ί-2ο. 

^ΡΑΝΟΥΣΗ Λ. I. Ή έν “Ηπείρφ μονή Σωσίνου, ΕΜΑ, Τ, 1956, 72-129. 

ΙΟΦΥΛΛΗ Φ. ·0 μάρτυς Ήρακλείδιος, Εφημέριος, Ε', 1956, 522 -528. ' 

Η Αγια Φιλοθ·έη ή Αθηναία, Εφημέριος, Τ' 1957, 83-88 

ΡΙΤΞΟΠΟ^ΥΛ^ΟΥ^Γαςου Αθ. Σελίδες τής εκκλησιαστικής ιστορίας Σηλυβρίσς, ΑΘΛΓΘ^ 

- Σουλτανικδν Φερμάνιον έπΐ κληρονομικής διαφοράς τής έν Γορτυνίφ Μονής 
Αιμυαλους, ΑΕΚΔ, ΙΑ , τεΰχ. 2, 1956, 168- 172. ^ 

ΕΕΒΣ, ΚΖ·, 1957, 

— Ή Μονή Φιλοσόφου κατά τόν ΙΗ' αιώνα, ΑΕΚΔ, ΙΒ' 1957 97- 114 
Λημλρλ^^ 4 ίΙ Ο1„ον5μ.ν. -Εν» μν;μ54μ.ο, 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔίΟΝΥΣΙΑΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΙΑΟν ΣΤ, -Ενγίαφα χ(,5 Ί. Μονϋς χοο -Αγίογ 

ρΓίΜβ^δΓ^Γ” Θεσσαλονίκης. Μαχεδονικά, 

Υ Κλεόβουλος Σχολάίχης τής Μεγάλης ,οδ Π- 
νους Σχολής, Εφημέριος, Τ', 397 -399. 

~ Ή προηομάρτυς Θέκλα, Εφημέριος, Τ', 1957, 543 -546 

Θεμελη Χί-ν^οϊτοΜον, · ΥΑομνήμστσ ίχλογής χαΐ Ααρα.τήοε,ς ΜητροΑολττδν Είρί- 
που, ΑΕΚΔ, ΙΑ, 1956, 24-33, 125 -132, ^ 

- Λόγος ίΑ.μ,ημόσυνος εις τόν αοίδιμον Κιοναιαντϊνον Οίκονόμον ι6ν ε| Οίκο- 
νομών, Εκκλησία, ΛΔ', 1957, 487 -491 

ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ Αιοευχιατου. ΟΊ έν ·Αγί<ρ "Ο^ει διαλάμψα,τες Πατέρες ήμσιν, ΑΠ3, 

ΘΕΟΧΑΡΙΑΗ Γ. Δύο νέα ε'γγραφα άφορώντα εις τήν Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης Μα- 

κεδονικα, 4, 1957, 315 -351-^3 πίν. 
ΙΕΡΕΜΙΟΥ Βαςτα. Παναγία ή Διασφζουσα, Πάτμος 1955, 35 (-+-1 λ 1 

ΕΡίίΝΥΜ^ΟΥ ^ΜΗΤΡ^^ Ροδοπολ ΕΩΣ. Γεράσιμος Μικραγιανίτης, ΑΠΞ, 2', 1956 73- 

ΚΑΑΟΚΥΡΗ ΚωνςΤ^^Δ.^'Η Επισκοπή Λάμπης κα'ι ή Παναγία ή Λαμπηνή, Κρ.Χρ., 

ΚαλοΝαρου ΠΕΤΡΟΥ Π. ·Η ιερά μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου ή έπιλεγομένη Βορ- 
νακο(3α (ιστορία, τέχνη, έγγραφο), "Αμφισσα 1957 8® 

’''™"“ί956: 387^:389';(;Τθ5 

ΚΑΝΑΗΛΑΠΤ0Υ^^7®^„ζ·Ο ^ουμελίδης ( 1864 -1906 ), ΠΕ, Η·. 

7 
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ΟΑΚΑΜΙΝΑ3 Κ.. Ρ. Π’έκΒδο άε ΓΑηαοηοΐ&ίΐοη, Αίεχ&ηάτίε. Εκδόσεις τοΰ 
Ινστιτούτού των Ανατολικών Σπουδών τής Πατριαρχικής Βιβλιοθ'ήκης Άλε¬ 

ξανδρείας. “Αριθμός 6· 

ΚΟΝΙΔΑΡΗ Γέρας. Πότε παρήκμασε καΐ έξέλιπε καΐ έκκλησιαοτικώς ώς Μητρόπολις 
ή Νικόπολις χαΐ άνεδείχθη ή Ναύπακτος, ΠΒΣΘ, Β', 1956, 150-206, 

— Νέαι έρευναι προς λύσιν των προβλημάτων τών πηγών τοΰ εκκλ. πολιτεύμα¬ 

τος τοΰ άρχικοΰ Χριστιανιαμοΰ, ΕΘΣΑ, 1956, 211 -223. 

— Ή φερομένη διαφορά μορφών τοΰ Εκκλησιαστικού πολιτεύματος έν τφ άρχικφ 
Χρισηανισμώ (34- 156 μ.Χ.). Πορίσματα έρεύνης, ΠΑΑ, 32, 1957, 17-51. 

ΚοΝΙΟΑΚΙδ Ο, ΟοηοΙαδίοηδ άε βεδ ηοανεΙΙεδ ΓεεΠετεΙιεδ δΐιτ ΓοΓ^&ηΐδ&ίίοη ρπ- 

ιηίΠνβ άε ΓΕεΙίδε, Θεολογία, ΚΗ', 1957, 347-354. 

ΚοΝδΤΑΝΤίΝίοΐδ ΟΗκ,ΥδΟδτοΜΕ. ΙγΑ ίέίε άε Γαροΐτε ΒαϊπΙ; Απάτέ άε,ηδ Γέ^^ΐίδε 
<3ε Οοοδίαηΐΐηορίε & Γέροςπε ΒγζεηΠηε εΐ αηχ ίετηρβ ιηοάετοεβ. 

Κενυε άεβ δοίεηοεδ Κ,εΗ^ίεπδεδ Υοίηπιε Ηοτδ δετίε, Μέΐδ,η^εβ Μΐεΐιεί 

Απάτΐεα. 8£Γ&85οηι·§, 243- 261. 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΡΧΙΜ. Ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' καΐ ή Ελλη¬ 

νική Παιδεία, “Εκκλησία, ΛΓ’, 1956, 154- 161. 

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. 'Ο "Αγιος Συμεών δ Στυλίτης έν τή Μάνδρςι, Εφημέριος, Ε', 1956, 

518-521. 

ΚΟΥΓΕΑ Σ. Β. Ό Μητρ. Μονεμβασίας · Καλαμάτας “Ιγνάτιος 6 Τξαμπλάκος, Πελ., 
Β’, 1957, 141 · 179. 

ΚΤΕΝΙΔΟΥ Φίλων. Παναγία Σουμελά. “Αναμνηστικόν λεύκωμα Θεσσαλονίκη 1956,48. 

Κυκκωτη Χρυςοςτ. Κύπριοι "Αγιοι έπι Τουρκοκρατίας, ΔΙΕΕ, ΙΑ', 1956, 277 -289. 

ΜατΘΑΙΑΚΗ Τίτου. “Ανέκδοτοι ΙπιστολαΙ Νεκταρίου Κεφαλά, Μητρ. Πενταπόλεως 
και Ί. Μονής Κρυπτοφέρρης, “Εκκλησία, ΛΔ', 1957, 30-32. 

ΜαΧΑΙΡΑ Κων. Γ. Ναοί και μοναι τής Λευκάδος, Άδήναι 1957, 8'^, 384. 

ΜεΡΤΖΙΟΥ Κ. Δ. "Εν άνέκδοτον δχι Πατριαρχικόν γράμμα τοΰ 1698, “Εκκλησία, 

ΛΔ', “Αθήνσι 1957, 418 -419. 

Μητςοτακη Κυριάκου. Τ’ άρνί τοΰ Θεού. Ό βίος καΐ ή πολιτεία τοΰ “Οσίου 
και Θεοφόρου πατρός ημών Κυρ - ’Ιωάννου τοΰ εν Κρήτη Λάμ-ψαντος καΐ ή 
ιστορία τής Μονής τών Μυριοκεφάλων και Γουβερνέτου, Χανιά 1956, 16. 

ΜΟΣΧΟΝΑ Θεοδωρ. Δ. Περί τήν χρήσιν μιας έκφράσεως είς Σουλτανικά Φιρμάνια, 

ΑΕΚΔ, ΙΑ', 1956, 229 ■ 230. 

ΜπαλανΟΥ δ. Σ. Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, Εκκλησία, ΛΔ', 1957, 

491 - 492. 

— “Ανέκδοτοι έπιστολαΐ τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οίκονόμων, “Εκκλη¬ 

σία, ΛΔ', 1957, 492 -499. 

Μπουςουλα Ν. γ. Το άγιώνυμον "Ορος τοΰ "Αθω διά μέσου τών Αιώνων. “Επιμέ¬ 

λεια Άθαν. Π. Κούσουλσ. "Εκδοσις Λέσχης “Ελλήνων Σιδηροδρομικών, 
Άθήναι 1957, 12°, 88-Ηχσρτης. 

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ κ. ( Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου ). Οί έν Ρουμανίςι Οόνϊται, Εκκλησία, ΛΓ', 

1956, 184 -187. 

— “Η “Αρμένική Εκκλησία και ή εκλογή τοΰ καθολικοΰ Πατριάρχου Ζατοΐι τοΰ 
Α', “Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 372 -375. 

Νταβαρινου Γρηγ. - ΤςιαΠΒΡΑ Α. Ιστορία Ιεράς μονής Προυσιωτίσσης, 8°, 8-ρ3ΐ2. 

οι κατά τήν κηδείαν καί τήν ταφήν τοΰ Οικονόμου έκφωνηθέντες λόγοι : 1 ) Ύπό 
τοΰ Μ. Σχινα εκφωνηθείς λόγος έν τφ ίερφ ναφ τής “Αγίας Ειρήνης. 
2) “Υπό τοΰ Ρηγ οπού λ ου, “Εκκλησία, ΛΔ', άρ. 24, 1957, 519 - 525. 
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Παναγιω^ακΟΥ Παν^_Ι. Τό αίιοχέφαλον της ΆΑοστολ. Έ^χλησίας τής ΚύΑ^ου. 

Παπαδακι Μιχ. Ό Ταπεινός Επίσκοπος Λάμπης Νικόδημος, Κρ.Ε., Η', τεΰχ. 67, 
1956, 13 -15. ' * * 

ΠΑΠΑΔΟΠΟνΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ. { επιμελείφ Ίωάννου 2π. Ράμφου Π. Θ. πρεοβυτέ- 
ρου), Ή Εκκλησία Βουλγαρίας ( 865- 1938 ), Άθηναι 1957, 76-ί-4. 

ΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΤίΜ. ΑΡΧΙΜ. Ό Ιερός Πολύκαρπος, Εφημέριος, Ε', 1956, 120-127 
11ΕΤΡΑΚ1 ΕΜΜ. Ό "Αγιος Γεώργιος ό Άπανωσήφης ( Ιστορία μιας Μονής), Κρ Χρ ’ 

I, τευχ. Γ, 29-101. 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Συνοδινου ( έπισκ. Μεσσηνίας), 'Η δρασις τοΰ Κωνσταντίνου Οίκο- 
νομου του ε| Οικονόμων μετά τήν είς Ελλάδα έγκατάστασίν του, Εκκλη¬ 
σία, ΛΔ , 1957, 508 - 515. 

Σκουτερη Β Κ Μαχά^τος Νοιαρδς. Ό Μηιρ. Κορίν&ου χαί τό άναμ. {ργον τον. 
1957, (7, 

2ΤΕΦΑΝΙΔ0Υ Β. Κ. 'ΙστοοικαΙ διορθώσεις εϊς τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τοΰ 
Σωκρατους, ΕΕΒΣ, Κ7', 1956, 57 -129. 

Τρεμπελα Π. ’Αρχαί, κρατήσασαι έν τί) άνακηρύξει τής αύτοκεφάλου, θεολογία. 
ΧλΧί I ΙνΟΤ I Ο * 2ο« 

Τςακοπουλου Αιμ ΑΡΧΙΜ. Επισκοπικοί κατάλογοι τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου, ΛΑ', 
1956, 417-452, ΛΒ , 77 -92, 170- 186, 317-332, 461 -484. 

Τωμαδακη^Ν. Β. Επισκοπή Κυδωνιάς κσΐ Επίσκοποι αύτής, Κρ.Χρ., ΙΑ', 1967, 

ΦΟΥΡΙΑ ΜΕΘΟΑΙΟΥ ΑΡΧΙΜ, ·Ι„ο8«ή ,ής όςΟοδόξοη έχχλησίμς Τσεχοολο- 
ρακίας και τό αυτοκέφαλον αύτής, ΑΕΚΔ, ΙΑ', 1956, 43 -56 

ΧΡΥΪΟΪΤΟΜΟν Α.-ΚΟΝΪΤΑΙίτίΝίΑΟΥ 2. Ό οΐχουμβνιχός πατςμίί,χης Γερμανός δ 
Δ , Ιδρυτής τής Ίεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Όρθοδοξία, 1954, 32, 
$ΙΧ· α, 

Χρυςοϊτομου (άίχιεμμ,χόΑοη Άβηνών). Τινά μεςΐ τής μετ„|{, Οίκονόμομ χαί 
Φαρμακιδου διαστάσεοις, Εκκλησία, ΛΔ', 1957, 515-516. 

β. ΤΕΧΝΗ 
( Αρχαιολογία - Μουσική ) 

Ακογλου Ξ. Κ. Βυζαντινή μουσική, ΠΕ, 7, 1956, 3923 -3932. 

Αντωνελλη Παναγ. Σ. ή βυζαντινή έκκλησιαστιχή μουσική, Άθήνσι 1956, 226 
ΑΝΩΝΥΜΟΥ. Χρονογραφική καί τοπογραφική Ιστορία τοΰ Αγίου "Ορους Άθω Ιερά 

Μονή Κουτλουμουσίου, ΑΠΞ, Η', τεΰχ. 57, 1956, 33 -39. 

— 'Ιερά Μονή Παντοκράτορας, τεΰχ. 60, 1956, 129 - 131, τεΰχ. 61, 1957 10-18 
— 'Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, Η', τεΰχ 62, 42- 46. ’ * 
— 'Ιερά Μονή Ζωγράφου, τεΰχ. 63, 70- 74. 

Βαςιλειαδη Δ. Β. Είσαγωγή οτήν Αίγαιοπελαγίτικη λαϊκή άρχιτεκτονική, Άθήναι 

— 'Η αξονική τοζοστοιχία στην Αίγαιοπελαγίτικη εκκλησιαστική άρχιτεκτονική 
Τεχνικά Χρονικά, τεΰχ. 369 -370, Άθήναι 1955. 

— Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Αίγινας, Αθήνα 1957, 104. 
Γεωργουλη κ. Χριστιανισμός καί τέχνη, ΠΕΠ, 1956, 205 -210. 

—. Χριστιανισμός καΐ.τέχνη, Πλάτων, Θ', 1957, 3 -6. 
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ΓκηΤΑΚΟΥ Μιχ. X. Συμβολή είς τήν μελέτην καΐ ερμηνείαν τών άκιδογραφημάτων, 

- Άθήναι 1956, 8·^, 37. 
— *Η έν Άμαρουσίφ μονόκλιτος καμαροσκέπσστος βασιλική τοΰ Αγίου Ίωάν- 

νου (Πέλικα), Άθήναι 1956, 8°, 94. 
ΓριτςοπΟΥΛΟΥ Τ. ΑΘ. Μονή; Φιλοσόφου τά δύο καθολικά, Πελ., Β', 1957, 

180-218. 
— Ή τέχνη τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εφημέριος, Τ , 1957, 252 -257, 283 - 

288, 313 - 317. 
—- Ή Μονή ΦΛοσόφου κατά τον ΙΗ αΙώνα, ΑΕΚΔ, ΙΒ , 1957, 97 - 114, 167 ■ 185. 

Δελιλλη Ν. π. Κατάλογος σκευοφυλακείου εκκλησίας Αγίας Κυριακής Σερβίων 
και έπιγραφαί 'Ιεράς Μονής Ζιδανίου (Στάνου) μετά δύο εικόνων, Θεσσα¬ 

λονίκη 1957, 12, είκ. 2. 
Δρλκακη Μ· 'Η θυμιανή Παναγία τών Σφακίων, Κρ.Ε., Θ', 1957, τεΰχ. 69, 5-9. 
ΔρανΔΑΚΗ ν. β. ΑΙ τοιχογραφίαι τοΰ 'Αγ. Εύιυχίου Ρεθύμνης, Κρ.Χρ., Γ, 1956, 

215-237. 
— Πσλαιολόγειο; εΙχών Βρεφοκρατούσης τοΰ είς Βενετίαν ελληνικού ναοΰ, Θεο¬ 

λογία, 1957, 238-251-1-8 είκ. 
1· Εμμανουήλ μητροπ. Κω. Ή έν Κφ πάλαι ποτέ διολάμψασα Ιερά Μονή των 

Σπονδών, ΔΑ, Β', 1956, 8 -25. 
ΕΜΒίκικοδ Αι,εχανοκε. ΙυΆγϊ <3β Γΐοόηε, ΗΓΟ, X, 1956, 60- 58. 
Ηλιαδη βΑ2.*Ένα νοερό προσκύνημα είς τόν Βυζαντινό Ιρειπωμένο ναό τής Πανα¬ 

γίας τών Βλαχερνών, Εφημέριος, Ε’, 1956, 717 - 721. 
— Παναγία ή Γκρεμιώτισσο, Εφημέριος, ϊ’', 1957, 476-478. 

ΘεΟΛΟΠΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ. *0 Ταξιάρχης τής Σκάφης στή Σίφνο, Εφημέριος, Τ', 

1956,400 -409. 
Θεοχαρη Μαρίας. ΆφιερωτικαΙ έπιγραφαί έπι αμφίων τοΰ "Αθω, Θεολογία, ΚΗ', 

1957, 452-457. 
Κ.Δ.Ψ. Τό Φραγκαπήδημα, Ήλειακά, 1956, 200 - 204. 
Καλοκυρη Κωνςτ. δ. 'Η Γέννησις τοΰ Χριοτοΰ είς τήν βυζαντινήν τέχνην τής 

Ελλάδος, Άθήναι 1956, 104-)-πίν. XIII. 
— Αί. βυζαντιναΙ τοιχογραφίαι τής Κρήτης, Άθήναι 1957. 

ΚαΡΑ ΣιμΩΝΟΣ I. 'Η ορθή ερμηνεία καί μεταγραφή τών βυζαντινών μουσικών χει¬ 

ρογράφων, ΠΒΣΘ, Β', 1956, 140-150. 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. 'Η Γέννησις έν τη ύρθοδόξφ είκονογρσφίφ, Εκκλησία, ΑΓ , 1956, 423. 

— 'Η Άνάστασις τοΰ Χριστού εν τή άγιογραφία, Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 177 - 179. 
— *Η 6ΐκό)ν τής Μεταμορφώσεως, Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 281 -283. 
— 'Ο προφήτης 'Ηλίσς έν τή εικονογραφία, Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 260-261. 
— Ό "Αγιος Δημήτριος έν τή εικονογραφία. Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 362. 
~ οι άγιογραφικοΐ χαρακτήρες άγίιον εορταζόμενων κατά τόν μήνα Νοέμβριον, 

Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 370-371, 389- 390, 407-408. 
— οι άγιογραφικοΐ χαρακτήρες άγιων έορταζομένων κατά, τόν μήνα Δεκέμβριον, 

Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 424-425. 
— Αί εικόνες τής Θεοτόκου καί τής Κοιμήσεως αύτής. Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 

291 -293. 
_ Χό ύπερέχον τής όρθοδόζου ημών παραδόσεως έν τή απεικονίσει τής Χριστού 

Γεννήσεως, Εφημέριος, Ε', 1956, 744-749. 
— Ή ΰψωσις τοΰ Τιμίου Σταυρού έν τή εικονογραφία, Εκκλησία, ΛΓ, 1956, 309. 
— 'Η θεία καί πάντιμος εορτή τής Θεομήτορος, Εφημέριος, Ε', 1956 , 481-487. 

εΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβί ΚΖ' 29 



450 Βιβλιογραφία 

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. 'Η λειτουργική τέχνη ή ή βυζαντινή ζωγραφική, ΝΕ, 50,1956, 27 - 29. 
— Ό τροΰλλος, ΝΕ, 50, 1956, 89 -93. 

— Τό τάγμα τών αγγέλων, ΝΕ, 50, 1956, 372 -377. 

— Παντοκράτωρ, ΝΕ, 50, 1956, 252 -257. 

- Σύντομος περιγραφή τού Ναϊδρίου τής ·Αγ. Βαρβάρας Χαλανδρίου, Έκκλητ 
σία, ΛΔ’, 1957, 265-266. 

— Λειτουργική καί κοσμική τέχνη, Εφημέριος, Τ', 1957 , 434 - 438. 

Η βυζαντινή μουσική εθνικός θτ|σαυρός περιφρονημένος, *Εφηαέριος, Τ' 
1957, 550-552. 'ΐ' ·. ν , 

ΚΟΥΓΕΑ ΣΩΚΡ. Β. η Μονή τής Τίμιοβας. Εντυπώσεις, αναμνήσεις, έρευναι, ΜΓ 
1956,9-23. 

Κωνςγα Κ. Σ. Αρχή συν Θεφ άγίφ, ΝΕ, 61, 1957, 745-749. 

Κωνσταντίνου μητρ. Ειρηνουπολεως, Ή μεγάλη γυναικεία μονή τής Πριγκή- 
που, Όρθοδοξία, ΛΒ·, 1957, 285-287. 

Λαςκαρι Μιχαήλ Θ. Μιχαήλ Θ' δ Παλαιολόγος Ιν Ιπιγραφή τοΰ Αγίου Δημηιρίου 
Θεσσαλονίκης, ’Λρχαιολ. Έψημερίς, 1953 · 1954, 1 · 10. 

Μαραβα · Χατζηνικολαου Α. Πάτμος μέ 200 φωτογραφίες έκτδς κειμένου, Αθήνα 
1957, 8°. 82-)-ΟΧνΐ. 

— Εικόνες τοΰ Αγίου Χριστόφορου του Κυνοκέφαλου, ΜβΙ. Μβι-Ηβτ, III 1957 
225 -233. 

Μεντζου Θεοφ. Γ, Μονή «“Αβελ*. Ή κοίμησις τής Θεοτόκου τής Βησσάνης. Τό 
άλσος τής μονής, ΗΕ, Τ’, 1957, 397 -405. 

ΜΟΣΧΟΝας α. θ. Παναγία ή Κρυπτοφερρήτισσα, Εκκλησία, ΛΓ', 1956, 408 - 411. 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν. κ. *Η Παναγία κσΐ ά "Αγιος Νικόλαος τής "Ισοβας, Συμβολή 
είς την φραγκικήν μοναστηριακήν άρχιτεχτονικήν τής Ελλάδος, Τεχνικά Χρο¬ 
νικά, τεΟχ. 381 -382, 1956, 11+9 πίν. 

ΜΠΛΣΤΙΑ κ, Τό εργον τοΟ μεγίστου βυζαντινού ζωγράφου Πανσελήνου, Εκκλησία 
ΛΓ', 1956, 429 -432. 

Νικολαϊδη Στ. Ή βυζαντινή μουσική καί δ ελληνοχριστιανικός πολιτισμός ΠΕΠ. 
1956, 70- 76. 

— Ή μουσική τέχνη τοΰ ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, Εκκλησία, ΛΓ' 1956 
255-258, 

Ξυγγοπουλου α. φραγκικά κρινάνθεμα είς τό Γεράκι καί τόν Μυστρά, Μβΐ Μετ- 
ΙίβΓ, II, 1956, 205 -211. 

— Κινστέρνα καί φρέαρ βυζαντινών χρόνων είς τήν Θεσσαλονίκην, Έπιστ. Έπ. 

Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλον., Ζ', 1956. 49 -60. 

— 'Η εΙκών τής σταυρώσεως είς τόν ναόν τού Έλκομένου Μονεμβασίας Πελ 
Α', 1956, 23-49. 

Κρητικά Μελετήματα. Α'Δύο έργα ζωγραφικής είς τήν ίνδίίετε ηγΙ ΟεΙΙστγ 
οί ΒαΙΙίπιοΓε, Β' Αί μιχρογραφίαι τοΰ Έρωτοκρίτου είς τόν κώδικα τοΰ 
Λονδίνου, Κρ.Χρ., I, 1956, 323-341. 

— Μανουήλ Πανσέληνος, ΆΟήναι 1956. Αντίγραφα, σχέδια καί κοσμήματα Φώτη 
Ζαχαρίου. 

— Τά μνημεία τών Σερβίων. Ά6·ήνσι 1957, 132+22 πίν. 

— Σχεδ^ίασμα ιστορίας τής ·θ·ρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, Άθήναι 
1957 ( έκδοσις Αρχαιολογικής Εταιρείας). 

Ορλανδου Αναστασίου Κ. Παραλειπόμενα από τήν Μ. Χελανδαρίου ΑΒΜΕ Η' 
1955- 1956, 105- 116. 
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Ορλανλου Αναστασίου. Άνάγλυφον κιβωτίδιον τής Μ. Λαύρας, ΑΒΜΕ, Η', 

1955- 1956,100- 104. 

— Νεώτερα ευρήματα εις τήν Μονήν Δαφνιού, ΑΒΜΕ, 1955- 1956, Γ, 68-99. 
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ΚΑΝΑΚΑΡΗ Αντ. Ξόρκια · Γητέματα τής Σίφνου, Κυκλαδικά, Α', 1956, 276 - 278. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ Φαιδ, Βυζαντινών βίος καΐ πολιτισμός, Τ', εν ΆΟήναις 1957 (1955), 
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Λουκατου Δημ. Σ. Ελληνικά εθνογραφικά αντικείμενα στο Μϋδέβ άε ΓΗοπίπιε 
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1957, 661-668. 
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Παπακωςτα Νικ. Τά καρναβάλια είς τό Σούλι, ΗΕ, Τ', 1957, 342-345. 
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Ρωνα ΣωΚΡ. Λαϊκό μηνολόγιο τής Σμύρνης, Μικρ.Χρον., Ζ', 1957, 309- 331. 
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χρόνων, Ελληνικά, ΙΕ', 1957, 275 -278. 
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σία, ΛΔ', 1957, 107 - 108. 

ΠροικΟΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ. Ή περί τής βασιλείας τοϋ Θεοΰ διδασκαλία τής Κ. Δια¬ 
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Χαρακιαδη π. ή συνεταιριστική ιδέα στήν Εκκλησία, Ακτίνες, ΙΘ , 1956, 17 -19. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. Παπαδοπουλου (τ). ΙΒ' 'Η εκκλησία Βουλγαρίας ( 865 - 

1938), εν Άθήναις 1957, 8®, 80. 

9. ΔΙΚΑΙΟΝ 

Ανθιμου ΕΠΙΣΚ. ΝουβιαΣ. Ό Κωνσταντίνος Οίκονόμος ώς Κανο\Ό?..όγος, Εκκλη¬ 

σία, ΛΔ', 1957, 485-487. 
ΒΙΣΒΙΖΗ I. Τ. ΔικαστικαΙ άποφάσεις τοΰ 17ον αίώνος έκ τής νήσου Μυκόνου, έν 

Έπετ.Αρχείου Ίστ.'Ελλ. Δικαίου Ακαδημίας Άθηνοιν, Ζ' (1957 ), 21 - 154. 

ΓκιΝΗ δ. Σ. Ανέκδοτον έγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τό Όθωμ. 

Δίκαιον, ΕΕΒΣ, ΚΖ', 1957, 272 · 291. 

_ Τό «κοινάριον» τοΰ Κομπανίας Θεοφίίι-ου, ΠΑΑ, ΛΒ ( 1957), 247 -251. 

ϋΕΝΟΙΑδ ΜίδΟΗΒΕ. Οοηΐπΐϊηίίοη ε ΓέΙπάε άε ΓδάπιΐπίδίΓΕίϊοη ΙοοΕίε άΕπβ 

ΓΕιηρΐΓε Ι^^'ΖΕηΐίη. ΠΒΣΘ, Β’, 1956, 343 - 866. 

ΖεΠΟΥ I. 'Η χριστιανική έπιδρασις έπΐ τήν ερμηνείαν τοΰ Δικαίου, Ακτίνες, 10 , 

337-342. 
ΖΕΡΟδ Ραν. βπβίςυεδ τεπίΕΓί^υβδ δίαι* 1ε3 ΓΕρροτΐβ επΐτε 1ε άτοΐΐ Ι33'ζ&τι1ίη 

βΐ ΐ€ άτοίΐ <3β3 ΕΒίίπδ επ ΟτΐεπΙ (περίληψις), ΠΒΣΘ, Β', 1956, 61-65. 

ΚίχκίΡΑ I. π. Ανέκδοτος διαθήκη έκ Νάξου τοΰ έτους 1720, Έφημ. Ελλ. Νο[η· 

κών, 24 ( 1957), 852 - 854. 

ΚΟΤΣΩΝΗ Ιερώνυμου αρχιμ. Προβλήματα τής έκκλησιαστικής οίκονομίας, Άθή¬ 

ναι 1957, 8®, 
— Ή κανονική άποψις περί τής επικοινωνίας μετά τών ετεροδόξων (ΙηΐεΓΟΟίη- 

τυυηίο ), Άθήναι 1957. 
— *Η θέσις τών λα'ίκών έντός τοϋ έκκλησισστικοΟ όργανισμοΟ (κατά τό κανονι¬ 

κόν δίκαιον τής Όρθ. Άνατ. Εκκλησίας), Άθήναι 1956, 8®, 69. 

Κρητικού Παν, Νοτσριακή επί είκόνος συμφωνία τών ιερεων τής Πατμου, ΔΑ, Β , 

1956- 1957, 42 -46-4-πίν. 
ΚυριλζΗ κ. Β. Τό φυσικόν και τό κανονικόν δίκαιον έ| έπόψεως όρθοδόξου, Θεο¬ 

λογία, ΚΗ', 1957, 49 -82 καί 376-412. 

Κωςτακη Θαν. Π. "Ενα ανέκδοτο συγίλλιο κι ενα μπουγιουρτί, Πελ., Β , 1957, 

369 - 377. 
ΜαταΡΑΓΚΑ δ. Συγγενομιξίας μιάσματα, Εκκλησία, ΛΔ , 1957, 505-508. 

ΜΟΥΡΙΚΗ Γ. 'Η συνταγματική προστασία τής θρησκευτικής ελευθερίας, ΑΕΚΔ, ΙΒ', 

90-96. 
ΝειαΔΑ Εμμ. β. Συντεχνιακή Όργάνωσις έν Κωνσταντινουπόλει κατά τό « έππρχι- 

κόν βιβλίον » Λέοντος τοΰ Σηφοϋ, Άθήναι 1956, 73. 

ΠαναγιΩΤΑΚΟΥ Παν. I. Περί κανονικού τρόπου τελεσεως μοναχικής κουράς επί 

γυναικών, ΝΣ, 1957. 
— Σύστημα τού Έκκλ. Δικαίου κατά τήν έν Έλλάδι Ισχΰν αύτου. Δ' Τό δίκαιον 

τών Μοναχών, 8®, 768. 
ΠανταζοπΟΥΛΟΥ Ν. I. *Η έξσβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου « ώς κωδικοποίησις » καί 

ή έπίδρασις αυτής έπΙ τό νεώτερον ρωμαϊκόν Δίκαιον (περίληψις), ΠΒΣΘ, 

Β', 1956, 50 - 51. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ· Γ. Α, Μνημεία τοΰ μεταβυζαντινού δικαίου. 'Ο κώδιξ τοϋ Νοταρίου 

Αθηνών Παναγή Πούλου ( 1822 - 1833 ), Άθήναι 1957. 
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ΠετροπΟΥΛΟΥ Γ. Α. Νομικά έγγραφα Σίφνου τής συλλογής Γ. Μαριδάκη ( 1684- 
1835), I, 1956, 4^, κζ'4-517. 

ΤκΐΑΝΤΑΡΗΥί.ι.ορουι,θ3 Κ. Α'ΐί8:ΓίβοΙιί3ο}ΐ6 Οεύδηΐτεπ ΐη Β^ζ^ηΐΐηίδοΐιβη δίτα- 
ίΓθοΙιί (περίληψις), ΠΒΣΘ, Β', 55-61. 

Τριανταφυλλοπουλου I. κ. Βεχ 0ΐα£Γ6Ϊ& ( Εγγυητικά ), I, 1957 ( Διδακτορική 
Διατριβή Πανεπιστημίου ΆΟ'ηνών). 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Χαρ. Ό άρι&μός τών μαρτύρων είς τάς άστικάς δίκας τοϋ Βυζαντίου 
ΠΒΣΘ, Β’, 1956, 24- 33. 

— Αί χριστιανικοί βάσεις τής δημοκρατίας, Ακτίνες, ΙΘ', 385-392. 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Π. Ή είς περιόδους διαίρεσις τής ίστορίας του έλληνικοϋ 
ορ·θ·. έκκλ. δικαίου ( περίληψις ), ΠΒΣΘ, Β', 1956, 7 -8. 

— Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, τεύχη Α', 1952, Β', 1954, Γ', 1956. 

— Θέματα βυζαντινού εκκλησιαστικού δικαίου ένδιαφέροντα τήν σύγχρονον πρα¬ 
κτικήν. ·Α·9ήναι 1957, 8®, 116. 

— Τό έλλην. όρθόδοζον εκκλησ. δίκαιον κατά τά ετη 1954 και 1955, θεολογία, 
ΚΗ , 1957 και είς ίδιον άνάτυπον, 43. ’ 

ΟυΓΓίΒαΓίοη ΟαI^5 Ραρβτε, Νο 11, 1957, Ηδτνμηΐ Πηΐν, ΟβιηΙΐΓΐάββ { Π.δ.Α. ). 

ΕιηβΓίία, ίοηιο XXV, ίαδο. 1, 1957 (Ισπανία). 

Έηετηρίς τοΟ ΜεσαιωνικοΟ Αρχείου *Ακαδημ. Άδηνών, Ιτος Τ', 1956 ( Άθήναι). 

{. ^Επιστημονική ’ΕπετηρΙς Φιλ. Σχολ. Πανεπιστημίου Άδηνών, τόμος 7, 1956 -1957 

( Άθ^ήναι). 

Θεολογία, ΚΗ', 1957 (’.Αθήναι). 

I^4η^I^οη, Ιοπαε XXX, 1957 (ΟΙιενβΙο^ηε, Ββΐ2ί(ΐ·ΐϊ6). 

Κϋπριακαί Σπουδαί, ΚΑ', 1957 ( Λευκωσία ). 

ΜίίίβΠυπθθη €ΐβ$ ΟβυίεςΙιβη ΑτεΗ. ΙηεΚ, ββζίοηε ΙΙοηιαη&, νοί. 64,1957 (Κόπια). 

ΝουνβΙΙβ ββνυ© ΤίΊέοΙο9ίε|υ©, 89 βηηέβ, 1957 ( Πουν&ιπ). 

’Ορδοδοξία, έτος ΛΒ', 1957 (Οίκουμεν. Πατριαρχ. Κωνσταντινουπόλεως). 

ΟΓίβηίαΙία ΟΙΐΓΐεΗαηα ΡΘ^ίο^^^^α, XXIII, τεύχος III-IV (Ρώμη). 

Πελοποννησιακά, τόμος Β’, 1957 ( Ά'θ'ήναι). 

Ποντιακή Εστία, έτος 1957 (Θεσσαλονίκη). 

ββνυβ (1θ5 Είυάβε ΒγζαηίΙηθδ, Ιοπιε XIII, 1956 ( Ρατίδ ). 

δίυτΙΠ $1 ΟΘΤΟβηαΓί οΙθ Ιδίοπθ νβ^Ηθ, &ηπ1 VIII, 1957 (Βυο&Γεδί). 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Άδηνά, τόμος ΞΑ', 1957 { Άθ^ήναι). 

ΑηαΙθςΙα ΒοΙΙαηιϋαηα, Ιοιππδ ΠΧΧν, 1957 ( ΕτηχοΠεδ). 

ΆρχεΤον τοϋ Εκκλησιαστικού Δικαίου, τόμ. ΙΒ', 1957 (Άθήναι). 

ΒυΙΙβίίη ΑηαΙγΗηυβ ϋβ ΒίΡίίθ9ταρΚίβ ΗβίΙόηίηη©, 1955 (Άθ-ήναι 1957 ). 

ΒϊζαηΗηΐδΙιίί ντ&ίπβηϊΙ(, XII, 1957 (Μοδο^δ). 

ΒγζαηΙΐηίδςηβ Ζ&ίί$εΗΓΐίί, τόμος 50, τεύχος I, 1957 (Μονάχον). 

ΒγζαηίΐηοδΙανΐςα, XV, 1954 ( ΡΓ&§:ιιβ). 

ΒοΙΙβΗίηο άβΙΙα Β. Θτβςα οίί θτοΗαίΘκταΙα, η. δβη©, νοί. XI, 1957 (ΟΓοΙίΕίβΓΓΕίε). 
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Ε I Δ Η Σ Ε I Σ 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤ0Υ2 

Κατά τό έτος 1957 τό προσωπικόν ηύ|ή·5η διά τοΰ διορισμού ενός υπαλλήλου, 

του Ζησίμου Βιρβίλη, έγκριθείοης δέ πιστώσεως διά την πρόσληψιν δυο είσέτι ταξι- 

νόμων, προεκηρύχ&η ό σχετικός διαγιονισμός. 

*Η ταξινόμησις των αρχειακών συλλογών ένεργεΐται κσνονικώς υπό των τριών 
ταξινόμων καθοδηγούμενων υπό τοΰ Γραμματέως και βοηθουμένων και υπό τών δύο 
κλητήρων. 

1) Έσυνεχίσάη ή ταξινόμησις τοΰ Αρχείου Οικονομίας τοΰ Καποδιστρίου καί 
τής ’Λντιβασιλείας μέχρι του έτους 1840. 

2) Έγένετο ένταξις μεγάλου άριθμοϋ έγγραφων τών ετών 1822 · 1833 έκτων 
ύστερων εύρεθεντων. 

3) Έταξινομήθη μόνον κατά κλάδους και Ιτη ή μεγάλη συλλογή Μάμουκα. 

4) Συνεχίζεται ή καταγραφή πεντσκοσίων περίπου πρωτοκόλλων και άλλων 
βιβλίων τοΰ Άγώνος καΐ Καποδιστρίου. 

5) ’Λπεδελτιώθη τμήμα αρχείου τών Έθν. Αριστείων. 

Έν γένει κατά τό Ιτος τοΰτο ή υπηρεσία έλειτούργησε κανονικώς. 
Έτακτοποιήθησαν καί κατεγράφησαν τά νέσ προσκτήματα τών Αρχείων καί 

τής Βιβλιοθήκης. ’Ελ6ΐτούς)γησε τακτικώς τό Άναγνωστήριον. 

Ένηργήθησαν έπιθεωρήσεις αρχείων πρός καταστροφήν τοΰ Υπουργείου Δικαιο¬ 

σύνης, του Έλληνικοΰ ΌργανισμοΟ Τουρισμοΰ (Αρχεία τοΰ διαλυθ^έντος Αυτονόμου 
’ΟργανισμοΟ Σεισμοπλήκτων Κορινθίας), τής Γ.Δ,Δ.Λ, 

Έξυπηρετήθησαν οΐ έρευνητσί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 
άλλων στοιχείων. Έξεδόθησαν αντίγραφα τών έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 

Ήγοράσθησαν 6 μεταλλικοί άρχειοθήκαι τών τεσσάρων συρταρίων καί 2 τοΰ 
ενός συρτσρίου έκ τής εγχωρίου βιομηχανίας. 

*Ηγοράσθη επίσης εν ηλεκτρονικόν Ρίμεΐι διά τήν λειτουργίαν τής φωτογραφι- 

κής μηχανής Γείοα τών ΓΑΚ. 

Κατά τό έτος τοΰτο ήγοράσθησαν αί εξής άρχειακαί σύλλογοί: 

α) 198 έγγραφα τοΰ στρατηγού τής Έπαναστάσεο3ς Δημ. Πλοποΰτα τών ετών 
1822 - 1830. 

β ) 59 έγγραφα άναφερόμενα είς τον Γάλλον φιλέλληνα 'Ιλαρίωνα ΤίιοπΓεΙ: τών 
ετών 1821 - 1869. 

γ ) 84 νοταριαχά έγγραφα έκ Νάξου τών ετών 1785 - 1865 καί έν χειρόγραφον 
χαρτφον έκ φύλλων 49 τοΰ 19ον αΙώνος περιέχον υποδείγματα επιστολών, Ιατροσόφια 
και ενθυμήσεις. 

δ) Τό άρχεϊον του Μητροπολίτου “Αρτης καί είτα Ούγγροβλσχίας Ιγνατίου και 
τοΰ Γραμματέως αύτοΰ Μόστρα άποτελούμενον έκ 200 εγγράφων τών ετών 1799 - 1827. 

Τά σημειώματα τών ΕΙδήσεων δημοσιεύονται ώς παραδίδοντοι ήμΐν ύχό ιών οίκεΐιον ύΛτ|- 

ρεσιών. Τό “Ιστορικόν Λεξικόν και τό Άρχείον Δικαίου της Ακαδημίας Ά-δηνών ήρνήβτισαν νά δώ¬ 

σουν σχετικόν σημείωμα. 

ε) 48 έγγραφα τών ετών 1824 -1839 έκ τοΰ αρχείου Ίωάννου Κωλέττη και 17 

χειρόγραφα ώς έπΙ τό πλεΐστον σπαράγματα τά όποια είναι σχεδάρια διδακτικά περιέ- 

χοντα υ?»ην φιλολογικήν, θρησκευτικήν καί μουσικήν. 

ς) 35 έγγραφα νοταριακά καΐ δικαστικά τών ετών 1769 -1866 προερχόμενα 

κυρίως μέν έκ Κυθήρων, αλλά καί έκ Μονεμβασίας, Γυθείου, Σπάρτης κ.ά. 

ζ) Κώδιξ χαρτφος έοταχωμένος έκ Κεφαλληνίας διαστ. 0,41x0,27 μ. τοΰ τέλους 
τοΰ 18ου αίώνος έκ φύλλων 256 περιέχων συλλογήν Βενετικών εγγράφων περί τής 
νήσου Κεφαλληνίας τών ετών 1503 - 1790 καταρτισθεΐσαν δΓ αντιγραφής έκ τών 
πρωτοτύπων υπό τοΰ Ζα&ηηε Βονετάο είς εκτέλεσιν τής από 29 Οκτωβρίου 1786 

άποφάσεως τών συνδίκων Κεφαλληνίας. 
η) Ήγοράσθη 6 3ο; τόμος τοΰ 1953 τοΰ αρχειακού περιοδικού < Ατοΐιΐνππι» 

καΐ δύο βιβλία αρχειακής φύσεως παρά τής ΙΤιιεδΟο : 1 ) Κ. Ρ Γ ο η ΐ & γ ά, Γ& ηοΓ- 

πι&Ιίδπέίοη ϊηίβΓπαείοηιΙε ά&ηδ 1ε (1οιιΐ3.ίηε άε 1» ηιίοΓοεορΐε, Ρ&τίδ 1955 καί 2) 

Η. Κ. νεΓΓ5', Μδ,ηιιεί άε ΓερΓοάηοΙίοα βί άβ δείεοίΐοη <3ε άοοηηαεαίδ. 

Διά δοϊρεάς είσήχθησαν : 
1) 24 Ιστορικά έγγραφα έκ Κεφαλληνίας τών έτών 1828 - 1875 ύπό τοΰ κ. Ευαγ¬ 

γέλου Μπλέσσα έν συνεχείφ προγενεστέρας δωρεάς ένεργείσις του καθηγητοΰ τοΰ 

Πανεπιστημίου καί μέλους τής Επιτροπής κ. Γ. Πετροπούλου. 

2) Κατεγράφη τό άπό 12 Απριλίου 1940 κατατβΟέν είς τά ΓΑΚ χειρόγραφον 
χαρτφον 0,13x0,09 μ. τοΰ ΙΘ' αΙώνος εκ φύλλων γεγρσμμένων 78 τό περιέχον Απο¬ 

μνημονεύματα τοΰ προκρίτου τής Κυνουρίας Άναγν. Κοντάκη, τό οποίον και έξεδοΟη 
ύπό τοΰ κ. Διευθυντοΰ είς τήν σειράν «“Απομνημονεύματα “Αγωνιστών τοΰ 21» 

(άριθ. 11). 
Ύπηρεσιακώς ε’ισήχθη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 52498/31 · 5 · 1957 έγγράφου^τοΟ 

Υπουργείου Δικαιοσύνης βιβλίον πρωτοκόλλου τοΰ “Εκτάκτου Διοικητοϋ τοΰ Τμήμα¬ 

τος Νοτίων Κυκλάδων τοΰ έτους 1828 έως 1829 έκ σελίδων 291 βύρεθέν ύπό τοΰ 

Είρηνοδίκου Θήρας Α. Μαραβελίδη έν Σαντορίνη. 
Τό Άναγνωστήριον έλειτούργησε κανονικώς πλήν τοΰ μηνός Αύγούστου και 

έσημειώθησαν 920 παρουοίοι άναγνωστών “Ελλήνων και ξένων. 

Είς τήν Βιβλιοθήκην εΐοήχθησαν αύτοτελή βιβλία εξ άγοράς καί ώς έπΙ τό πλεΐ¬ 

στον έκ δωρεάς 250, καί άρκετοί τόμοι παλαιοτέρων σειρών. 
'Ο κ. Διευθυντής 1) κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 143419/2780/11 -2 - 1957 διαταγής 

“Υπουργείου Παιδείας μετέβη άπό 26 -28 Μαίου 1957 είς “Ερέτριαν (Ν. Ψαρά) και 
Χαλκίδα πρός άναζήτησιν τών αρχείων τών ψαριανών καΐ τοΰ Κριεζώτου. ΚαΙ είς 
μέν τήν “Ερέτριαν άνεΰρεν εις τό κοινοτικόν κατάστημα κιβώτιον περιέχον τμήμα 
άρχείου τών Ψαριανών άπό τοΰ 1825 καΐ εξής, διά τήν καλήν συντήρησιν^τοΰ οποίου 
καί τήν ταξινόμησιν καί καταγραφήν έστάλησαν διά τοΰ κ. Νομάρχου Εύβοιας σχε- 

τικαί όδηγίαι. Είς δέ τήν Χαλκίδα έπεσκέφθη μετά τοΰ κ. Νομάρχου τον απόγονον 
τοΰ Κριεζώτου έν τη παλαια οικία, ήτις στεγάζει άξιόλογον συλλογήν οπλών τοΰ 
“Ιερού Άγώνος ( άνηκόντων είς τον Ν. Κριεζιοτην καί άλλους ήρωας ) ως καί αρχαιο¬ 

λογικών αντικειμένων, Ιδίως ειδωλίων τής Τανάγρας, έγγραφα όμως παλαιά ο κ. 

Κριεζώτης έδήλωσεν ότι δεν κατέχει. 
2) Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 83423/1439 άπό 30-7 -1957 διαταγής “Υπουργείου 

Παιδείας μετέβη είς Ιωάννινα καί Πρέβεζαν άπό 26 -31/1/57 καί έπεθεώρησε τά 
έκεϊ αρχεία έκ τών όποιων ή έν Πρεβέζη διασωθεΐσα συλλογή εκκλησιαστικών, κοι¬ 

νοτικών καί νοταριακών αρχείων τυγχάνει λίαν αξιόλογος ( 1671- 1871 ). 

Τά ΓΑΚ συνεχίζοντα τήν έρευναν έπακριβώσεως τής κσταστάσεως τών αρχείων 
τών δημοσίων υπηρεσιών έφ’ ών άσκοΰσι κατά Νόμον έποπτείαν εξαπεστειλαν ενερ- 
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γε»ις κΰ ·Υπο„5γείο„ Έ0ωιεο.ν.δν (Λεβυθύνσεως Δ.οιε.ήσεως ) σ,εε.εήν έν«ΰ«λ.„ν 
.<.05 αεοο„5 τά5 δ,μοείε,^ ί.,,εοίο5 εο.5 ί|ο<,ε.μίνα5 εοΐ -γΙο^Ι^τ^Ζ 
μ ό< ™0δΠΓ“”'"^ οοζείων. -Εε εΓ 
»λ1Γ!ΐ Λήμων »„ί Κοενοεή,ων «„ί 
αλλο)ν δημοσίων υπηρεσιών τής Επικράτειας καταδείκνυται ή μεγάλη ώφέλεια τής 
τοιαυτης ενεργειας και ώς πρός την καλήν διατήρησιν τάν άρχεΓων κα’ι ώς πρός τήν 

''' χαταλλήλων 

Αρχεία. Τό πρόβλημα τής στεγάσεως του Ιστορικού Αρχείου Κοήτιις 

ΓΓ· ι:;'α“ι 7%Γΐ ™“· ■« οείνα:::.™ζ ΙΙ ΖόΤΐ. ί ίγμρΛεΙαμ ..ίοτο,: 
το5ε” ΓηγεΤαΓΓ^'. *“ τό οπουδαϊον 

Α ' ^ Ελλάδος απο απόψεως μονίμου στέγης 
^ Διετεθη ωσαύτως κατά τό Ιτος τοϋτο αξιόλογος πίστωσις πρός επισκευήν τής 

νεΤ καΤέδ ^ 6ποίον^δίαις δΙάν'Γά^- 

Ρονδοίαν Ιξέλιξιν εις τήν όργάνωσίν του *αΙ τδν πλουιιομίν του ποοουομίεει 

■ΕΓτΖΓ'τίε Μο.εδονίας χάο<5 είς τήν Έ.οπ..«ήν „«τ1ΰ 
Επιτροπήν, Τϋ5 οποίος τυγχάνει «οιά νόμον Πρόεδρος 6 Πανογιώτοτος Μητροπολί- 

Θ Γ Γ' “· -Αντιπρόεδρος δέ δ παβηγίτής τοδ πΓΖΐ- 

Μ^εδονΓς ε?ν’*’''·”'Λ ■'Ρ-’Ρ-ήμμ^» ™0 ·Ιοτορι»οϋ·Αρχε^„ 
™ οΓΪδΙ '^γΤουρειπδν πωβίχων τού ποτέ Ίεροδιχείου ΘεσοαΙνΤ 

οϊηρΓου 1 τ1'Σ™^"''''’’'“γ Γ 'ά όρχεΤα τής «οινότητοςΜονα- 
π=^«νο«<«ς, τι 

.-όντες'^έπΐ αα!ΐΙΙ ”®'° '*7ΐ'“Τ άρ):=<μ™'ι ίπάλληχο. προσενεγ- 
σίευοιν νΖϋ' ίνεττιμήτους ΐπηρεοίας είς τήν διατήρησιν, δημο- 

έν γενει ό|ιοποιησιν τών άρχειαχόδν πηγών: ά ΆρχειοφόλαΙ τοΟ νότα- 

Ζ7γγ6Γ\””'““;ζ^“' ·Αρχ-φμ^μ-ίο„ ζ!»ήν/ο: ι::;γχ. 
Ζωής π„. δ Διευδυνιης παί Πρόεδρος τού ·Ιστορ«οϋ Αρχείου Ύδρας {«δότης τών 

ύΖΤ 2ί χΓ" «αΐ τής -Ιστορίας τής Νήσου” 
Υδρας, δντεπιστείλον μεέος τής Άπαδημίας Αθηνών, Αντώνιος Λιγνός 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗ2 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μβοαιωνιπόν ’Δρχεΐον. 

Γο έτος 1957 υπήρξε τό πρώτον, κα&’ δ τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον ήδυνή&τ, νά 
λε^^ιουργηση με πλήρες προσωπικόν, διότι αί τρεις έκ των τεσσάρων όργανι«ών1·έ^εων 

τήνΤ«'ο“'’ έτη κεναί, έπληρώθησαν «ατά 
την διάρκειαν του προηγουμένου έτους 1956. “Ένεκα τούτου ή έν αύτώ (Ζτελουμένη 

οΤΓκαΓ’^ Τ'""" άποδοτικωτέρα τής των προηγουμένων έτΓ^ 
Ουτω κατηρτισ&ησαν υπέρ τάς 15.000 έν συνόλφ δελτία περί προσώπων, τοπωνυμΖν 
και λεξεων της Τουρκοκρατίας έ| άποδελτιώσεως διαφόρων κειμένων «αΙ μελετΐδν 
Ιδιαίτερα φροντις κατεβλή&η πρός άποδελτίωσιν επιστολικών κειμένων τοΰ ΐοον' 

17ον αιωνος καί βιβλιογραφικών έργων, οδτω δέ ουνετελέσθη κίτά τόΤέν^ 
μέρος, ή άποδελτίωσις τών ελληνικών βιβλιογραφιών τού 
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15ον . ΐ8ον καί τοϋ 18°^ αΙώνος), τοϋ Ά. Παπαδοπούλου - Βρετοΰ (τών ετών 1791- 
1799 ), τών Δ. Γκίνη καί Β. Μέξα ( τών ετών 1800 - 1821) ώς καί τής βιβλιογραφίας 
τών ελληνικών ακολουθιών τοΰ Ε. Ρείϊΐ:. Κατά τήν εις τά ειδικά κυιία τοϋ Αρχείου 
κατόταξιν τοΰ συναχθ-έντος τούτου πλουσίου -υλικού έπηνέχθ-ησαν ώρισμέναι τεχνικαι 
βελτιοίσεις πρός διευκόλυνσιν τής χρησιμοποιήσεως τών δελτίων. Έξηκολούθ-ησε δέ 
ή έκ τών δελτίων τούτων παροχή ποικίλων πληροφοριών εις πολλούς καΐ σοβαρούς 
έρευνητάς, “Έλληνας καΐ ξένους, προσδραμόντας εις τό ήμέτερον Άρχείον. 

“Εξ άλίτου έπερατώίΐη ή έκτύπωσις τοϋ "Εκτου τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ “Αρ¬ 
χείου άποτελεσ&έντος έχ 240 σελίδων μετά δεκάδας φωτοτυπικών πινάκων καί περι¬ 
λαμβάνοντας φιίυοίςογικάς και ίστορικάς πραγματείας τών συντακτών τοΰ Αρχείου 
άναφερομένας είς τήν υπό τούτου μελετωμένην περίοδον. "Ηρχισε δ' αμέσως καΐ ή 
έκτύπωσις τών πρώτων τυπογραφικών φύλλων τοΰ νέου (εβδόμου) τόμου. 

Είς τήν βιβλιοθ-ήκην τοΰ “Αρχείου είσήχθησαν κατά τό διαρρεΰσαν έτος εκατόν 
έν δλφ τόμοι επιστημονικών έργων ή περιοδικών προελθ-όντες έκ δωρεάς, ανταλλα¬ 

γής ή καί άγορας ( άριΰ·. καταλ, είσαγωγής 522 - 621 ). 
“Αλλά τό μέγα καί όντως πολύτιμον άπόκτημα τοΰ “Αρχείου ύπήρξεν ή κατά 

Μάρτιον μήνα είς τήν Ακαδημίαν εύγενώς δωρηΟείσα καί είς τό Μεσαιωνικόν Άρ- 
χεϊον έναποτεθ-εΐσα συλλογή περί Θρφκης καί Θρφκών ή καταρτισθεΐσα ύπό τοΰ άει- 
μνήστου “Αναστασίου Κ. Π, Σταμούλη. ήτις, άποτελουμένη έ| 173 όλων τόμων, 
περιέχει περί τάς 90.000 φύλλα έντυπα ή χειρόγραφα έξόχω; ένδιαφέροντος ύλικοΟ 
περί Θρφκης. Ή συλλογή αΰτη άποτελεΐ τήν πλουσιωτέραν σνναγωγήν -ύλικοΰ τήν 
οποίαν εχομεν περί ελληνικής χώρας καΐ μέλλει νά προοφέρη άνεκτιμήτους ΰπηρεσίας 
είς τό ήμέτερον “Αρχείον, άλλα και είς πάντα μελετητήν τοϋ έλληνικοΟ Ιστορικού 
πσρεΙτΟ-όντος. 

β') Τό /Ιαοχροφικάν Άρχείον. 

Τό Λοογραφικόν Άρχείον έλειτούργηοε κατά τό έτος 1957 διά τοΰ Διευθ-υντοΟ 
Γ. Κ. Σπυριδάκη, τών συντακτών: Δημ. Πετροπούλου, Μαρίας Ίωαννίδου - Μπαρ- 
μπαρίγου, Δημ. Δουκάτου καΐ Δημ. ΟΙκονομίδου, τοΰ μουσικοΰ Σπυρ. Περιστέρη 
και τών γραφέων Γρηγ. Δημητροπούλου και Έλευ-δερίας Δήμου ■ Παπαδοπούλου. 

Α') Εις τό Άρχείον είσήχθ-ησαν 17 χειρόγραφα λαογραφνκής -ύλης. “Εκ τούτων 
6 προήλθαν έκ λαογραφικών καΐ μουσικών αποστολών, 4 έξ αποστολής ύπό Δημοδι¬ 
δασκάλων και τά υπόλοιπα επτά ύπό άλλων φίλων τής λαογραφίας. 

Τό μουσικόν τμήμα έπλουτίσ-θ-η διά τής μουσικής 442 δημοτικών τραγουδιών 
καί χορών, ή οποία ήχογραφήθη τό πλεϊστον είς μουσικάς άποστολάς εις τάς περιο- 
χάς Ναυπακτίσς καί Μεσολογγίου, Πωγωνίου καί Θεσπρωτίας τής “Ηπείρου καί τής 
Άστυπαλσίσς τής Δωδεκανήσου. Μικρός άριθ^μός τραγουδιών έκ τής Βυτίνης Αρκα¬ 
δίας καί τής νήσου Ψερίμου Δωδεκανήσου ήχογραφήθ-η έν τή αί-άούση τοΰ Λαογρα- 

φικοϋ Αρχείου. 
Πρός τούτοις τό Μουσικόν άρχεϊον έπλουτίσθ-η α ) δι“ επτά δίσκων μέ δημώδη 

μουσικήν έκ Κρήτης, Πελοπόννησου, Μακεδονίας, “Ηπείρου, Πόντου, Νάξου καί Ρό¬ 
δου, τών 5 έ| αγοράς, τών δέ υπολοίπων 2 έκ δωρεάς τοΰ κα-θ-ηγητοΰ Δ. Νοτοπού- 
λου, β) μιας φωνοταινίας μέ δημοτικά τραγούδια καί άλλα δημώδη κείμενα τών 
Ελλήνων τής Κάτω “Ιταλίας εκ δωρεάς τοΰ Στ. Καρατζά, γ) δύο φωνοταινιών μέ 
θ-ρησκευτικά φσματα τής εβραϊκής παροικίας τής Θεσσαλονίκης έκ δο^ρεάς τοΰ μου- 
σικολόγου Ηενγ καί δ) μιας φωνοταινίας καί 6 δίσκων μέ δημοτικά τραγούδια τής 
ΊρίΛνδίας και τής Ρουμανίας έκ δωρεάς τοϋ “Ιρλανδού καύηγητοΰ ϋβΙπΓ§7 και τοΰ 
Λαογραφικοΰ “Ινστιτούτου τοΰ Βουκουρεστίου. 
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Η μουσειακή τέλος συλλογή λαογραφικών αντικειμένων έπλουτίσ<>»ι δι’ είχοσι 
νέων ειδών. 

Β ) Λαογραφικαι και μουσικά! άποστολαΐ έγένοντο εις Αστυπάλαιαν { Γ. Κ. 

Σπυριδακης), είς Χειράδες και Βελιγοστήν Αρκαδίας (Δ. Πετρόπουλος), είς Πσξούς 
(Λ. Λουκατος), είς Ναυπακτίαν και Μεσολόγγιον ( Σπ. Πεοιστέρης) και τέλος είς 
περιοχάς τοΰ Πωγωνίου και Θεσπρωτίας τής Ηπείρου { Σπ. Περιστέρης) διά τής 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας χορηγίςι τής Παγκείου Επιτροπής. 

Γ ) Εις τήν αρχειακήν, κατόπιν άποδελτιώσεως καί έπεξεργασίασ, κατάταξιν 
λαογραφικής ΰλης ήσχολήθη τό επιστημονικόν προσωπικόν, καταταχί^έντων’3319 δημο¬ 

τικών τραγουδιών, 2841 παροιμιών καΐ γνωμικων, προς δέ σημαντικόν άριβ-μόν 
παραδόσεων, αινιγμάτων, έπφδων καΐ ποικίλης άλλης ΰλης άναφερομένης είς έθιμα 
τοΰ λαοΰ. 

Ειδικώτερον συνεχίσθη ή εργασία πρός παρασκευήν δι’ έκδοσιν Εκλογής έκ 
των δημοτικών φσμάτων του λαού. 

Παρεσκευάσθη πρός έκδοσιν ή βιβλιογραφία τής έλληνικής λαογραφίας τής 
περιόδου 1954 - 1966, ηρχισε δέ ή οόνταξις αΰτής καί διά τήν περίοδον 1921 -1938 

πρός συμπλήρωσιν οΰτω τής βιβλιογραφίας ταύτης άπό τοΟ έτους 1907 μέχρι τής 
σήμερον. 

Τέλος συνετάχθησαν καί έστάλησαν απαντήσεις είς αΐτήσεις αλλοδαπών Ιδίφ 
λαογράφων καΐ άλλων έπιστημόνων έπι διαφόρων λαογραφικών θεμάτων. 

Είς τό μουσικόν τμήμα εγένετο ή καταγραφή έκ δίσκων ή φωνοταινιών τής μου¬ 

σικής 153 τραγουδιών είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, ή μεταγραφή έκ τής 
βυζαντινής είς τήν εύρωπ. μουσικήν γραφήν 280 τραγουδιών, άποδελτίωσις έξ Ιντύ- 
πων κ.ά. 

Δ') Τής Βιβλιοθήίί^ης τοΰ Αρχείου έγένετο ή κατάτσζις κατά τό καθιερωμένου 
βιβλιο&ηκονομικόν σύστημα πρός εύχερή χρήσιν αύτής, έπλουτίσΟη δ’ αΟτη τό 1957 
δι’ 117 βιβλίων, περιοδικών καΐ φυλλαδίων. 

Έξετυπώάη 6 τόμος Η' ( 1953- 1954 ) τής Έπετηρίδος τοΰ Αρχείου. 

Τάς συλλογάς τοΰ Αρχείου έχρησιμοποίησαν ,διά σχετικάς μελέτας των ημεδα¬ 
ποί και αλλοδαποί λαογραφοι καΐ μουσικολόγοι. 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ Μ0Υ2ΕΙ0Ν 

ΑΙ συλλογσΐ τοΰ Βυζαντινού Μουσείου έπλουτίσθησαν κατά τό τρέχον έτος διά 
των έ|ής αντικειμένων. 

1) Έ| άγορας είσήλθον είς τό Μουσεΐον : 

^ ^ α') Τέσσαρες μεταβυζαντινά! εΙκόνες, ήτοι: εΙκών των Αγίων Κωνσταντίνου 
καΐ Ε?.ένης, είκών ένθ'ρόνου Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης, είκιον τής Μετσμορφώσεως 
και εικοον τής υψωσεως τοΰ Σταυροί, άπασαι λαϊκής τέχνης, 

β ) Τρία αργυρά μικρά εγκόλπια μέ άνσγλύφους παραστάσεις αγίων, 

γ ) Φύλλα εκ χειρογράφων κωδίκων διαφόρου χρονολογίας. 
2) Έκ δωρεάς τό Μουσεΐον άπέκτησεν : 

σ ) Αρχιερατικόν μανδύαν άνήκοντα είς τόν αείμνηστον αρχιμανδρίτην Νικό- ' ^ 
λαόν Παρέδαν, δωρεά οικογένειας Ί. Μεσολωρά. 

β') Σταυρόν μετάλλινον ( φυλακτήρων ), μικροΰ σχήματος, έντυπον Εύαγγέλιον 
έκδόσεως τοΰ 1795 με άργυράν καί επίχρυσον στάχωσιν καί θήκην άργυράν περιέχου- 

σαν μαχαιρίδιον καί μικράν περόνην, άπαντα δωρεά τοΰ καθηγητοΰ κ. ’Ι. Ριβουάρ. ···.!' 

3 ) Είς τά Κειμήλια των Προσφύγων τά άποκείμενα έν τφ Μουσειφ προσετέθη 
άξιόλογος χειρόγραφος κώδιξ τοΰ έτους 1154, περιέχων τά τέσσερα Εύαγγέλια. 'Ο 

έκαστου Εύαγγελίου. 
4) Κατά τήν άνοιξιν τοΰ έτους τούτου (25 Μαΐου - 2δ Ιουνίου) ελαβεν χωράν 

είς τάς αίθουσας τοΰ Μουσείου μεγάλη έκθεοις αντιγράφων μωσαϊκών τής Ραβέννας, 

όργανωθεϊσα άπό τό Ιταλικόν Ίνστιτοΰτον Άθηνοδν έν συνεργασία μετά τοΰ Βυζαν¬ 

τινού Μουσείου. 'Η εκάεσις αυτή διήγειρεν άμέριστον τό ενδιαφέρον ^τοΟ κοινού. 
5 ) Κατά τήν άνοιζιν επίσης, οργανούμεναι υπό τής Χριστιανικής Αρχαιολογι¬ 

κής Εταιρείας, έγένοντο έπιστημονικαί ανακοινώσεις έπι θεμάτων βυζαντινής τέχνης, 
βυζαντινής μουσικής καί φιλοσοφίας. 'Ωμίλησαν οι κάτωθι ; ό Θεοφιλέστατος Επί¬ 

σκοπος Ρωγών κ. Διονύσιος, ή κυρία Μ. Σωτηρίου, οί κύριοι Γ. Σοιτηριου, Α. Ξυγ- 

γόπουλος, Εύ. Παπανοΰτσος, Μ. Χατζηδάκης, Δ- Πάλλας, Μ. Μανούσακας καί 

Θ. Ξυδης. 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 

Ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Άν, Όρλάνδου υπηρεσία άναστηλώ- 

σεως ιστορικών μνημείων έξετέλεσε κατά τό,1957 τάς κάτωθι έργασίας. 
1) Έν Άϋήναίί άνεσχηλώθη δ υπό τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου μνημονευόμενος ναός 

τών Όμολογητών, κείμενος κατά τήν συνοικίαν των Αμπελοκήπων. Τοΰ ναοΰ τού¬ 

του εσώζειο μόνον ή ΒΑ γωνία μετά τής άψΐδος τοΰ ίεροΟ. Έκ τών σωζομένων έδα- 

φοόν κατασκευή; καί άλλων στοιχείων άπεδείχθη δτι έπρόκειτο περί δικιονίου ναοΰ, 
τοΰ έγγεγραμμένου σταυρικού τύπου μετά τρούλλου οστις καί άποκατεστάθη πλήρως 
είς τήν άρχικήν αύτοΰ μορφήν, ύπό τήν άμεσον εποπτείαν τού τε Διευθυντοΰ τών 
Άναστηλώσεων καί τοΰ Έπιθεωρητοΰ Άρχιτέχτονος Εύοτ. Στίκα. 

2) Έν Ααφνίφ, δαπάναις τής Άρχαιολ, Εταιρείας, έγένετο άπομάκρυνσις τών 
έπιχώσεων αΤτινες έκάλυπτον τήν άνατολικήν, τήν βόρειον καί τήν δυτικήν πλευράν 
τοΰ καθολικού. Άπεμακρύνθη ωσαύτως καί ο έκ τής ανασκσφής Καμπούρογλου σχη- 

ματισθείς μέγας σωρός χωμάτων κατά τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ περιβόλου. Έν συνεχείφ 
άνεστηλώθη ολόκληρος ή ΝΑ γωνία τοΰ καθολικού μετά τοΰ έν αυτή άλλοτε άνοι- 

.γομένου τρίλοβου παραθύρου, δπερ άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν αύτοΰ μορφήν, 
'εφοδιασθέν και διά κατακόσμο)ν φεγγιτών, κατά τό υπόδειγμα τιον συγχρόνων^ φεγ¬ 

γιτών τοΰ ναοΰ τοΰ όσ. Λουκά Φωκίδος. “Ομοιοι φεγγ'ιται αντικατέστησαν και τούς 
τών ΰπολοίπων παραθύρων τοΰ καθολικού, ήτοι τούς έπι Λαμπάκη εκτελεσθέντας. 
Έν τφ έσωτερικφ τοΰ ναοΰ έστερεώθησαν και εκαθαρίσθησαν τά ψηφιδωτά καί έκα- 

λύφθησαν οί γυμνοί τοΰ μνημείου τοίχοι διά κονιάματος ουδέτερου χρώματος. Λφη- 

ρέθησαν επίσης καί σΐ καλύπτουσαι τό δάπεδον τοΰ καθολικού πλάκες Μάλτας αντι- 

κατασταθεϊσσι διά μαρασρίνου δαπέδου. Άντικατεσιάθησαν ωσαύτως καί τά ακα¬ 

λαίσθητα σιδηρά παράθυρα τοΰ τρούλλου καί άπεμακρύνθησαν οί καλύπτοντες τούς 
θολούς τοΰ, ναοΰ δγκοι χωμάτων, κατασκευασθείσης νέας κεραμώσεως. Πάσας τάς 
ανωτέρω εργασίας διηύθυνεν δ Έτιθειυρητής Αρχιτέκτων κ. Ε. Στίκας. 

3 ) Έν Όσ/φ Λονκ^ τής Φωκίδος, χορηγούσης γενναίως τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, έξετελέσθησαν σημαντικοί έργασίαι συντηρήσεως καί καθαρισμού τής 
όρθομαρμαρώσεως καί τών ψηφιδωτών τού καθολικού. Κατά τήν πρόσφατον στερεω- 

σιν τής όρθομαρμαρώσεως τών έδωλίων τοΰ σύνθρονού άπεκαλύφθη κάτωθεν αυτών 
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μυστιχή κρύπτη εντός τής οποίας εύρέθησαν 18 σακκίδια χρυσών καΐ εγχρώμων ψη¬ 

φίδων, προερχόμενων πιΟΌνώτατα έκ τών ψηφιδωτών παραστ<4σεων τοϋ πάλαι κατα- 

πεσόντος τρούλλου. Έκ τών ψηφιδωτών παραστάσεων έστερεώΟ^ισαν κατά τό 1957 

α) ή εΙκών τής Παναγίας, έκ τής υπέρ τό παράθ·υρον τής κόγχης χοΟ Ιεροϋ σον^έ- 

σεο)ς τής Δεήσεως, β ) αί είς τάς δύο κόγχας τοϋ Ιεροϋ παραστάσεις τοΰ Άγ. *Α·θ«- 

νασίου καί τοΰ Άγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, γ ) αΐ είς τό άνω μέρος τών δύο 
πλευρικών κογχών τοΰ ίεροΰ παραστάσεις τών αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, 

δ ) αΐ ψηφιδωταί εικόνες τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Άγ. Νικο¬ 

λάου, ε) τέλος άπεκαλύφθ'η τό πρώτον καί έστερεώθη ή είκών τοΰ Άγ. Αύξεντίου 
είς τό άνωθεν τοϋ ανατολικού ήμιχωνίου σφαιρικόν τρίγωνον. Παραλλήλως προς τάς 
ανωτέρω εργασίας ήρξατο και ή άναστήλωσις τής παλαιός Τραπέξης τής Μονής, ήτις 
επί Τουρκοκρατίας εΐχεν ύποστή πολλάς αλλοιώσεις καί προσθήκας. Κατεδαφισθει- 

σών ήδη, μετά λεπτομερή σχεδίασιν καί φιοτογράφησιν, τών μεταγενεστέροιν διαρ¬ 

ρυθμίσεων καί προσθηκών άνεστηλώθη, ή δυτική μετά τριβήλου πρόσοψις τής βυζαν¬ 

τινής Τραπέζης, συνεχίζεται δέ και ή άναστήλωσις τών δύο μακρών πλευρών αυτής, 

έξ ών ή νοχία είχε κρημνισθή συνεπείφ τών έπΙ Κατοχής βομβαρδισμών. Κατά τήν 
έκκαθάρισιν τοΰ έσωτερικοΰ εύρέθη κάτωθεν τοΰ δαπέδου τής Τραπέζης, ύπόγειος 
αίθουσα χωριζομένη είς δύο κλίτη δι’ άξονικής τοξοστοιχίας. Έκ τών εύρεθέντων 
έν τή ύπογείφ αύτή αΙθούση κατά χώραν μεγάλων πίθων συνάγεται μετά πιθανότη- 

τος δη αΰτη θά εχρησιμοποιείτο ώς αποθήκη ϊσως δέ κσΐ ώς μαγειρεϊον. 
4 ) Έν ΘεασαλονΙαγι άπετολμήθη ή στερέωσις καί άποκατάστασις είς τήν άρχι- 

κήν αύτοΰ μορφήν τοΰ Ιτοιμορρόπου βυζαντινού ναοΰ τοΰ Προφήτου Ήλία. Έπί 
πολλά έτη δέν άπεφασίζετο ή εναρξις τών Ιργασιών στερεώσεως τοΰ ναοΰ τούτου 
επειδή έκρίνετο άκρως ετοιμόρροπος, καθόσον είχεν ύποστή μεγάλην καθίζησιν καΐ 
ίσχυράν άπόκλισιν, Ιδίφ κατά τήν ΒΑ αύτοΰ γωνίαν, Λόγφ τών ζημιών τούτων είχον 
άλλοτε χατασκευασθή έξωτερικώς μέν πελώριαι, άνηαισθηηκαί άντηρίδες έφ* δλων 
τών πλευρών τοΰ ναοΰ, α'ίτινες καί τόν είχον τελείως παραμορφώσει, εσωτερικώς δέ 
κτιστά ύποστηλώματα εντός τών οποίων είχον ένσωματωθή οί δύο άνατολικοί μονό¬ 

λιθοι κίονες ο'ι στηρίζοντες τόν τροΰλλον. Τήν πρωτοβουλίαν άποκατσστάσεως τοΰ 
σημαντικού τούτου μνημείου έσχεν ό επιθεωρητής άρχιτέκτυ^ν Εύστ. Στίκας, οστις 
έπρότεινε τήν κατασκευήν εσωτερικώς τεσσάρων έκ μπετόν αρμέ τόξων κάτωθεν τών 
τεσσάρων σταυροειδώς τεμνομένων κυλίνδρων τών άνεχόντων τόν τροΰλλον, ούτως 
ώστε τά βάρη και σΐ ωθήσεις τοΰ τρούλλου νά παραληφθώσιν υπό τών νέων τού¬ 

των τόξων, άφαιρουμένων πλέον τών αντηρίδων. Τήν σχετικήν στατικήν μελέτην έξε- 

πόνησεν ό Πολ. Μηχανικός τής Άναστηλώσεως Γ. Σολομωνίδης, τήν δ’ επιτυχή εφαρ¬ 

μογήν αυτής άνέλαβεν ό έμπειρος έν Θεσσαλονίκη Πολ. Μηχανικός κ. Σακλαμπάνης. 

Ή άμεσος έκτελεσις τοΰ έργου άνετέθη είς τόν έμπειρον αρχιτεχνίτην τής Άναοτη- 

λώσεως Νικ. Κορωνιόν, μέ τήν πσρακολούθησιν τοΰ Εφόρου Βυζ. άρχοιοτήτων 
Μακεδονίας Στ. Πελεκανίδη. “Ηδη έξετελέσθησαν α ) ή ύποθεμελίωσις ολοκλήρου 
τοϋ ναοΰ, β ) τέσσαρες πεσσοί έν επαφή προς τά 4 κεντρικά στηρίγματα τοΰ τρούλ¬ 

λου καί έν συνεχεία τά τέσσερα μεγάλα έκ μπετόν αρμέ τόξα καί γ) νέα, δίκην έπεν- 

δύσεως τοιχώματα είς τούς κατακορύφους τοίχους καί τούς κυλινδρικούς θολούς. 

Μετά τήν άνωτέριο εσωτερικήν στερέωσιν τοΰ μνημείου άποκατεστάθη πλήρως 6 κομ¬ 

ψός τροΰλλος τοΰ ναοΰ ώς καί τά αετώματα καί αί στέγαι τών σκελών τοΰ σταυροΰ. 

Άφηρέθη ωσαύτως μία τών αντιαισθητικών εξωτερικών αντηρίδων καί έγένετο τό 
άρμονόζημα τών εξωτερικώιν επιφανειών. Ούτω βαθμηδόν τό μνημεϊον άνακτ^ τήν 
ώραίαν αρχικήν του δψιν. 

5) Έν Βερροίί} άποκατεστάθη καί έστερεώθη ή στέγη τοΰ κατσγράφου δΓ ώ- 
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ραίων τοιχογραφιών τοϋ Κα?.λιέργη (αρχών ΐ4ον αί.) βυζαντινού ναοΰ τοΰ Χρίστου, 
6) Είς τόν έν Ευρυτανία παλαιόν ναόν τής Επισκοπής, κινδυνεύοντα νά παρα- 

συρθή υπό τοϋ παραρρέοντος ποταμού, έγένοντο σημαντικοί προστατευτικαί έργασίαι. 
7 1 Είς τήν Μ. Μεταμορφώαεως (Μέγα Μετέο)ρον) έγένετο ή στερέωσις τοΰ πα¬ 

λαιού φούρνου καί τής Τραπέζης. 

8) Είς τόν μεταβυζαντινόν ναόν τής Άγ. Παρασκευής ’Ιωαννίνων έγένοντο 
ωσαύτως σιερεωτικαί καί συντηρητιχαΙ έργασίαι. 

9 ) 'Ομοίως είς τόν ναόν Όδηγητρίας Λευκάδας, καί είς τόν άναστηλωθέντα 
μετά τούς σεισμούς ναόν τής Παναγίας τών Αγγέλων Ζακύν&ον. 

10) Έργασίαι στερεώσεως καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών έξετελέσθησαν 
ωσαύτως είς τόν παλαιόν ναόν Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Βαρέος Κεφαλληνίας. 

11 ) ΕΙς Μυαιρ&ν, διά τοΰ έπιμελητοΰ κ. Ν. Δρανδάκη, έστερεώθησαν οΙκίαι 

τινές καί διωρθώθησαν δρόμοι καί τέλος 
22 ) Εργασία συμπληρώσεως καί άποκαταστάσεως έγένοντο είς τά μεσαιωνικά 

φρούρια Μεθώνης καί Πύλου. 

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ 

Άρχομένου τοΰ Μαρτίου 1958 έκυκλοφηρήθη ολόκληρος 6 τρίτο; τόμος χών 
“Υμνων τοϋ Ριομονοδ τοΰ Μελφδοΰ, άφιερωμβνος είς τόν έμπνευστήν τής έχδόοεως 
καθηγητήν κ. Ν. Β. Τυ)μσδάκην, έπι τή κατά τό λήξην έτος 1957 συμπληρώσει τοΰ 
50οδ Ιτους τή; ήλικίας του. Έκ τών συνεργατών τοΰ τόμου ό μέν κ. Ν. Α. Λιβαδά- 

ρας περιγράφει σιναϊτικά κοντακάρια (βλ. άνωτ., ο. 430-481), οΐ δέ κ.κ. Άθ. Κο- 

μίνης. Παν. Νικολόπουλο;, Μ. Ναουμιδης, Β. Μανδηλαρδς, Δ. Ρούσσας καί δίδε; 

“Ελλη Κυρισκάκη, Λυδία Άθαναοοπούλου καί Σοφία Παπαδημητρίου εκδίδουν άνά ένα 
ύμνον. Οί κ.κ. Γεώργιο; Μοραγλής καί Ιωάννης Δρόσος μετά τοΰ κ. Ν. Λιβαδάρα 
συνέτίΐξαν τούς σπουδαιοτάτους πίνακας τοΰ τόμου, άριθμοΰντος περί τάς 900 σελί¬ 

δας. Προτάσσονται λίαν έπαινετικά γράμματα τοΰ Οίκουμ. Πατριάρχου κ. Άθηνα- 

γόρα, του άρχΐ8πισκότ*)υ Αθηνών κ. Θεοκλήτου κοί τοΰ Εθνάρχου Κύπρου κ. 

Μακαρίου, έπευλογοΰντσ τήν έκδοσιν. ΟΙ ύπολειφθέντες συνεργάται τοϋ Ρωμανού 
κ.κ. Δ. Δημήτραινσς, Ν. Κοντοσόπουλος καί δίδες ’Ινώ Μιχαηλίδου, “Ηβη Άντωνο- 

πούλου. Αγνή Βασιλικοπουλου κ.ά. θά προσφέρουν τήν συνεργασίαν των είς τόν 
τέταρτον τόμον τοϋ οποίου ή έκτύπωσις αρχίζει ήδη, Καί ό τέταρτος τόμος θά είναι, 
ώς καί ό τρίτος, αφιερωμένος είς τόν διδάσκαλον. 

ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Είς τόν άνά χεΐρας τόμον δημοσιεύεται ή Βιβλιογραφία τίον Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών τόϊν έτών 1956 καί 1957, έπιμελεία χιών φοιτητών τής Φιλο¬ 

λογίας κ. Κωνστ. Α. Μανάφη καί Δημ. Ν. Παγκάλου, ηεριλαμβάνουσα τούς τίτλους 
τών υπό Ελλήνων συγγραφέων τό γένος δημοσιευθέντων βιβλίων, πραγματειών καί 
άοθρων τών άναφερομένων είς τήν Γλώσσαν, Φιλολογίαν, Ιστορίαν, Λαογραφίαν, 

θεολογίαν καί Δίκαιον τών Βυζαντινών. 

Διά τοΰ περιοδ. « Άθηνά» (τόμοι Ξ', 1956 καί ΞΑ', 1957) έδημοσιεύθη ή 
Ελληνική βιβλιογραφία τής Ελληνικής Αρχαιογνωσίας, όφειλομένη είς τόν φιλόλο¬ 

γον κ. Έμμ. Δουλγεράκην. 'Ομοίως διά τοΰ ΙΑ’, 1956 καί ΙΒ', 1957 τόμου τοΰ Δελ- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτοί ΚΖ' 30 
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τίού τής Ιστορικής Έθ^νολογικής Εταιρείας δημοσιεύεται ή Έ?.ληνική Βιβλιογρα¬ 

φία τής Νεοελληνικής *Ιστορίας, συντασσομένη υπό τοϋ ίστορικοφιλολόγου «. Β. 

Παναγιωτοπούλου. 

’Ο διευθυντής των τριών περιοδικών κ. Ν. Β. Τωμαδάκης συντονίζει τάς τρεις 
βιβλιογραφίας. 

■}■ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡ0ΥΧΑΚΗ2 

Τήν 24ιιν Φεβρουάριου 1958 άπεβίωσεν έν Χανίοις καί την μεθεπομενην έτάφη 
Ιν τή 'Ι. Μονή Γουβερνέττου (μεσαίων. Γδερνέττου) δ έπίσκοπος Κυδωνιάς και 

Άποκορώνου Αγαθάγγελος, Ούεος, γεννηθείς τό 1872 έν Σούρη Άποκορώνου, 

σπουδάσας δέ Θεολογίαν μέν έν Ίεροσολύμοις, Φιλοσοφίαν δ’ έν *Ιταλίςι ήοχολήθη 
εύδοκίμως μέ τάς μεσαιωνικός ίστορικοφιλολογικάς σπουδάς, δημοσιευσος Ικανά, έ| 

ών γνωστότατη είναι ή έκδοσις τοΰ Κρητικού Πολέμου ιών Διακρούση καΐ Μπου- 

νιαλή. Διετέλεσεν εφημέριος έν Βενετίφ καί Βιέννη, έπίσκοπος άπό τοΰ 1936, Υπουρ¬ 

γός Γεν. Διοικητής Κρήτης (1945 ) και εθνικός άγωνιστής ( 1897, κατά τήν κατοχήν). 

ΕΘΝΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ » 

Τό Πανεπιστήμιον Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός βράβευσιν τής χαλυ- 

τέρας πραγματείας τής προάγόύσης τήν έρευναν τής Μεσαιωνικής καί Νέας * Ελληνι¬ 

κής γλώσσης, άθλοθετηθέντα υπό τής κ. Ελένης Γ. Άναγνωστοπούλου είς μνήμην 
τοΰ άοιδίμου καθηγητοΟ Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι. 

Τό βραβείον τοΰ διαγωνισμοΟ τούτου ανέρχεται είς δραχ. ε| χιλιάδας (6 0(Χ)) 

περίπου, δύναταί δέ, κρινομένης τής σημασίας τής επιστημονικής προσφοράς, ή νά 
άπονεμηθή δλόκληρον είς ενα συγγραφέα ή νά κατανεμηθή βραβευόμενων κατ’ ανα¬ 

λογίαν δύο, ΑΙ πρός χρίσιν πραγμ'ατεΐαι υποβάλλονται είς τό Πανεπιστήμιον ( Γλωσ- 

σολογιχόν Σπουδαστήριον) χειρόγραφοι, 
Προθεσμία υποβολής των έργων ορίζεται ή 31 Δεκεμβρίου 1958, 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1957 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ή 
Φίλοι Εταίροι, 

Κατά τό παρελθόν άπό τής τελευταίας γενικής Συνελεΰσεως (3 Φεβρουα· 
I ρίου 1957) διάστημα ή Εταιρεία ήαων άπησχολήθη μέ τά εξής ζητήματα: 

1) Τήν εξασφάλισιν πόρων πρός έ’κδοσιν τής Έπετηρίδος και άντιμε- 

τώπισιν των άλλων αυτής αναγκών {ένοικίου κλπ.). Πλήν τής εισπράξεως 
των συνδρομών τών Εταίρων, είς τούς οποίους καΐ παραδίδεται 0 τόμος 

' τής Έπετηρίδος δωρεάν, έφροντίσαμεν, όπως πωληθούν καί σειραί ή μεμο¬ 

νωμένοι τινές τόμοι. *Αλλά τά έσοδα ταύτα δεν θά ήδΰναντο νά καλύψωσί 
τάς τακτικάς ήμών δαπάνας, Ιάν μη ήρχετο άρωγός ή Πάγκειος Επιτροπή 
διά τακτικής Ιπιχορηγήσεως Ικ δρ. 9.000 καΐ δΡ εκτάκτου χορηγίας 10.000 

·*' δρ., αί όποΤαι κατεβλήθησαν ήμΐν ενεργείαις τοΰ Ιταίρου κ. Φιλίππου Σ. 

Δραγοΰμη. Ειδοποιήθημεν δ’ δη ή τακτική χορηγία τοΰ 1958 θ* άναβι* 

βασθή είς τό ποσόν δρ. 12.000. Διά πάντα ταΰτα χάριτας όμολογοΰμεν είς 
τήν Ιν λόγφ Επιτροπήν και τόν είσηγηθέντα τάς Ιπιχορηγήσεις πολύτιμον 
τής 'Εταιρείας ήμών συνεργάτην καί φίλον κ. Δραγοΰμην. Άλλ* ούδ* οΰτω 
ή *Εταιρεία ήμών θά ήδόνατο ν’ άντιμετωπίση τάς δαπάνας τής Έπετηρί- 

I δος, εάν μή ή γεραοά Ιν Άθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία δεν Ιχορήγει 
ήμϊν κατά Ιανουάριον 1953, είσηγήσει τοΰ σ. προέδρου αύτής κ. Π. Που- 

λίτσα, ποσόν δρ. 10·000· Σημειωτέον δτι τελικώς δεν είσεπράξαμεν τήν εκ 
5.(Χ)0 χορηγίαν τοΰ Υπουργείου Παιδείας διά τό 1957, περί ής Ιγένετο 
λόγος εν τοίς Πεπραγμένοις τοΰ παρελθόντος έτους, διότι τό σχετικόν 
ένταλμα δεν ΰπεγράψη άρμοδίως. Οΰδ’ υπάρχει πρόβλεψις εισπράξεως ενι- 

σχύσεώς τίνος τοΰ εν λόγφ Υπουργείου, δπερ ενισχύει τούς λογοτέχνας άλλ’ 

ούχί καί τά επιστημονικά περιοδικά δι* ών καλλιεργούνται μέν εν τή πατρίδι 
ήμών σί πνευματικοί επιστήμαι, προβάλλονται δ’ εν τή ξένη τά Ιπιτεΰγματα 
ήμών είς τόν τομέα τής επιστημονικής ερευνης. 

2) Εις τήν δργάνωσιν τών ομιλιών τής Εταιρείας, αϊτινες (ε?Δείψει 
Ιδίας αιθούσης) ενεσωματώθησαν είς τάς διαλέξεις τοΰ Λαϊκού Πανεπιστη¬ 

μίου τής γεραράς καί πολυτίμου Εταιρείας τών Φίλων τοΰ Λαού. Ούτως 
ώμίλησαν: 

α') Τήν 18^·^ Νοεμβρίου 0 καθ. κ. Νικ. Β. Τωμαδάκης περί τοΰ 
αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου ώς ποιητοΰ. 
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3') Την 2“·^ Δεκεμβρίου ο καθ. κ. Τάσος Γριτσόπουλος περί 

τής Μ 'νής Φιλοσόφου καΐ των τοιχογραφιών αυτής { μετά προβολών). 

γ') Την 16'Π'’ Δεκεμβρίου δ καά. κ. Γεώργιος Τ. Κόλιας περί 

των κινήτρων καΐ π,ιοσχηιιάτων τής εναντίον τοΰ Βυζαντίου έπιθέσεως τοΰ 

ΝορμανδοΟ Ροβέρτου Γουϊσκάρδου (1081). 

δ') Την 28Π'' Ίανουαρίου 1958 δ καθ κ. Τάσος Γριτσόπουλος 

περί τοΰ χαρτκτήρος τής Ελληνικής παραδόσεως, καί: 

ε')Τήν 18ΐ''Φεβριυαρίου 1958 δ καθ. κ. Νικ. Β. Τωμαδάκης 

περί τής αγίας Φιλοθέης τής *Αθηναίας. 

Πολλοί των εταίρων ημών καΐ άλλοι άκροαται παρηκολούθησαν μετ’εν¬ 

διαφέροντος τάς Ιν λόγφ δμιλίας. 

3) Εις τήν εκδοσιν τής Επετηρίδας 1957, δ ΚΖ' τόμος τής οποίας έκ 

31 τυπογραφικών φύλλων περιέχων παντοίας μελετάς, φιλολογικός, ίστορι- 

άρχαιολογικάς κλπ. βιβλιοκρισίας, βιβλιογραφίαν τών ΰπο Ελλήνων 

δημοσιευθέντων κατά τά Ι'τη 1956 καΐ 1957 καΐ άναφερομένων είς τό Βυ¬ 

ζάντιον, προσέτι δε άνεκδοτα κείμενα, θίλομεν νά Ιλπίζωμεν ότι άμιλλάται 

προς τού; καλυτέρους προπολεμικούς τόμους, άντιπροσωπεύει τήν άξιόλογον 

παρ’ ήμϊν βυζαντινο^Λγικήν ερευνάν και συνδέει ήαάς μετά τών ζένων μελε¬ 

τητών τών άσχολουμένων είς τήν Ι’ρευναν τοΰ Μέσου Ελληνισμού. *0 τόμος 

δφείλεται είς βίκοσάδα δοκίμων συνεργατών. 
ΚαΙ κατά τό λή|αν Ιτος τό περιοδικόν άντηλλάγη πρός πλεΐστα περιο¬ 

δικά ξένα καΐ ήαέτερα, ών πίνακα εδρίσκει τις έν τή Έπετηρίδι. Παρετη- 

ρήθη μάλιστα προθυμία (και δή Ικ τών χωρών τοΰ Παραπετάσματος) άνα- 

συνδέσεως τών επιστημονικών σχέσεων μετά τής Ελλάδος. ΣτοιχοΟντες καΐ 

ημείς πρός τό πνεΰμα τής επιστημονικής συνεργασίας, ού μόνον άπεδέχθη- 

μεν αριθμόν τινα βιβλίων, ϊδίφ ρωσικών, αλλά και άπεστείλαμεν σειράς τής 

Επετηρίδας εις τάς βιβλιοθήκας τής Ακαδημίας του Παλέρμου τής Ιτα¬ 

λίας, τήν τής Μόσχας καΐ τήν τοΰ Βυζαντινού Ινστιτούτου τοΰ εκδίδοντος 

τό περ. Βνζμπίΐηοδίανίομ είς Πράγαν. 

Δυστυχώς κατά τό λήξαν έτος δεν ήδυνήθημεν νά προωθήσωμεν τήν 

λύσιν τοΰ ζητήματος τής βιβλιοθήκης ημών. Μέγα μέρος ταύτης αποτελεί- 

ται, ώς γνωστόν, εκ τών βιβλίων τής Μυστακιδείου Βιβλιοθήκης άτινα έκλη- 

ροδότησ^ν ήαϊν δ αείμνηστος Β. Μυστακίδης. Ταΰτα, μετά τών χει/φων 

καταλοίπων αύτοΰ, ήσαν άλλοτε κατεταγμένα καΐ ασφαλή εις τήν αίθουσαν 

τοΰ Θεϊλογικοΰ Σπουδαστηρίου, εντός ιδίων επίπλων, κατασκευασθέντων 

δαπάναις τή; Εταιρείας ήιιών. Άλλ’ από τριετίας τουλάχιστον ( ζώντος ετι 

τοΰ άειμν Κουκουλέ), τό ήιιισυ τών βιβλίων, άνευ τής άδειας ήμών, έξε- 

βλήθη τών οίκείων προθηκών, δπου έτέθησαν βιβλία τοΰ Θεολογικοΰ Σπου¬ 

δαστηρίου Βεβαίως δ χώρος είναι πολύτιμος διά τό Πανεπιστήιιιον. Άλλα, 

τό γε νΰν έχον και μέχρι τής εμφανίσεως ευεργέτου τίνος, δ οποίος θά εξη- 
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σφάλιζεν εις τήν Εταιρείαν άνάλογον πρός τάς άνάγκας καΐ τήν σημασίαν 

αυτής στέγην, δεν δυνάμεθα νά μετακινήσωμεν εκεΐθεν τά βιβλία, άτινα 

οΰτω κατέστησαν καί εις ημάς αυτούς απρόσιτα. Ίά διασωθέντα βιβλία τής 

Εταιρείας καί δσα κατά τά τρία τελευταία έτη έλήφθησαν εκ δωρεάς ή 

ανταλλαγής, φυλάσσονται εις τήν αποθήκην τής δδοΰ Αρμοδίου 12. Ευχής 

έργον θά ήτο ή δλη βιβλιοθήκη νά Ινοποιηθή καί παραδοθή εις χρήσιν τών 

*Εταίρων. 
Κατά τό λήξαν έτος ενεγράφησαν ή επανενεγράφησαν οκτώ τακτικά καί 

δύο άνιεπιστέλλοντα μέλη, διεγράφησαν δ* οσοι ηρνηθησαν την καταβολήν 

τής συνδρομής. Ό θάνατος άφήρπασεν εταίρους καί συνεργάτας ήμών, 

μεταξύ τών δποίων μνημονεύομεν τον δμότιμον καθηγητην τοΰ Πανεπιστη¬ 

μίου Θεσσαλονίκης βυζαντινολόγον Ίωάννην Β. Παπαδοπούλαν, διατε^^εσαντα 

σύμβουλον τής Εταιρείας ήμών, περί τοΰ δποίου δημοσιεύεται εν τή Επε* 

τηρίδι ή προσήκουσα νεκρολογία, καί τόν δμότιμον καθηγητήν τής Ιστορίας 

τών Φυσικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχαήλ Στεφανί- 

δην, άμφοτέρους συνεργάτας τοΰ περιοδικού ήμών. Τών αγαθών ανδρών εϊη 

άγήρως ή μνήμη. 
Ταΰτα είναι, φίλοι Εταίροι, τά πεπραγμένα τής Εταιρείας ήμών κατά 

τό λήξαν έτος. *0 δέ ταμίας κ. Γ. Κ. Σπυριδάκης θά άναγνώση τόν άπολο- 

γισμόν αυτής. 

Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γραμματεύς 
Π. ηΟΥΛίΤΣΑΣ Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1957 

ΕΣΟΔΑ 

Δρχ. 
1. Υπόλοιπον εκ τής οικονομικής χρήσεως τοϋ έτους 1956 . 51.530.90 

2. *Εκ συνδρομών των εταίρων. 25 965 

3. Έκ πωλήσεων τόμων τής Επετηρίδας ... 13.296.40 

4. Έκ πωλήσεως αντιτύπων τοϋ Λευκώματος Βυζαντ. σχεδίων ..... 3.500 

5. Χορηγία τής Παγκείου Επιτροπής.. , 19.000 

Σύνολον 103.292.30 

ΕΞΟΔΑ 

Δρχ. 
1. ’ΕΙόφλησις τοϋ λογαριασμοΟ εκτυπώσεως τοϋ ΚΤ' τόμ. τής Έπετηρίδος 6.290 

2. Προμήθεια χάρτου διά την έκτύπωσιν τοϋ ΚΖ' τόμου τής Έπετηρίδος 6.820 

3. Εκτυπωσις και βιβλιοδεσία τοϋ ΚΖ' τόμου τής Έπετηρίδος ..... 30.000 

4. ΑμοιβαΙ τρίτων ( ποσοστά είσπράκτορος, μεταλλογραφήματα, μνημό¬ 

συνα, μετσφοραί κλπ.). 6.004.90 

5. Γραφική δλη, έντυπα καί ταχυδρομικά Ινσημα. 1,280.60 

6. Ένοίκιον τής άποΟήκης τής Εταιρείας. 14 832 

7. Χαρτόσημου. 258 

Σύνολον 65.485.50 
Υπόλοιπον εις νέον μετρητά καί καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπεζη 
Ελλάδος καί Αθηνών. 37.806.80 

Σύνολον 103.292.30 

Έν Άθήνσις τή 31 Δεκεμβρίου 1957 

’Ο Ταμίας 
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ί Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 

1 ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ | 
Αντιπρόεδροι 

I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ | Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ *}· 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ Ι ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1* ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1* 

( ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ 1- Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ Ι 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ Ι- 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 

ΠΟΥΑΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 

*Αντιπρόεδρος Ταμίας 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 

Σύμβουλοι 

ΚΟΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. 

ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ο 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. Ι 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. Ι* 

ΔΑΡΑΑΕΞΗΣ X. γ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. 1· 

ΖΕΡΒΟΣ I. 1· 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 1* 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΑΟΣ ΣΠ. 

ΙΩαΝΝΙΔΗΣ ευαγγ. 1- 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ Π. Δ. 1· 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΥ ΤΟΥΑΑ 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

ΑΒΡΑΜΙΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1· ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΣ ιΜΕΛΕΤΙΟΣ 1· 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι¬ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1· 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ, ·}· 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1· 

ΜΠΕΝΛΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι* 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. ·}■ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. τ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. + 

1· Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1“ 

ΠΑΠΑΜΪΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ί 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. 1* 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ 1* 

ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. 1- 

ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. τ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΛΝ ΚΩΝΣΤ^ΝΤΙΝΟΣΙ- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛχΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠαΙΔΕΙχΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞ \ΝΔΡΑ 1· 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι¬ 

ΔΕΑΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ί- 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ·|· 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -Τ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ Ι* 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ ·}· 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ -ί- 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
·}· ΑΡΧ. ΛΠΝΑΣ ΖΑΧ\ΡΙΑΣ 1- 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -ρ 

ΜΙνΙΙνΕΚ λΥΙΓΠΙΑΜ 1· 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΧΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1- 

ΤΡ\ΠΕΖ\ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕχΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΛΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1* Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ γ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

■·): ί 

ί 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ι Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1* 

1- Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1* 

ΑΙ.ΒΚ.ΕΤΟΝΙ ΑΓΒΟ | 

ΑΝΑδΤΑδΙΙΕΥίό ΒΚ.ΑΟ. Ι' 

ΒΑΒίΝΟΕΕ. ΡΡΑΝΖ 

ΒΑΝΕδΑΧΙ Ν. 

ΒΕΝΕδΕΥίό V. 1* 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. 

ΒΚΕΟΟΙΑ ΕΥ. 

ΒΚΕΗΙΕΒ Ε. Ι* 

ΒίίΟϋΥΕΕ. ΕΚΑΝΟ. ΟΕ8ΜΟΝΕ*}- 

ΒϋΚΥ Β. Ι¬ 

ΒΥΚΟΝ Κ. ή- 

ΟΑΟΑΡΑΕΟΗ ). Ρ. -ί- 

αΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑϋΒ 1* 

ΟΑΙΝ Α. 

ΠΑΝιέΕου ;εαν 

ΠΑΚΚό Ε. 

ΕΑΜ^ΚΙΝδ Κ. Μ. -ί- 

ΒΒΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΟ. 

ϋΙΕΗΕ ΟΗΑΚΕΕ3 ·]- 

ΟΟΕΟΕΚ ΕΚ. 

ΕΒΕΚ30ΕΤ Ι 
ΕΗΚΗΑΚϋ ΑΕΒΚΕΤ Ι- 

ΡΕΚΚΑΚΙ ϋΑΕΕΕ δΡΑΕΕ ΟΙΑΝ.1· 

ΟΕΚΕΑΝΒ Ε. Ί* 

αίΑΝΝΕΕΕΙ ΟΙΚΟ 

ΟΚέΟΟΙΚΕ ΗΕΝΚΙ 

ΟυίΕΕΑΝΒ ΕΟϋΟΕΡΗΕ 

ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟΠΙΕ. ΒΕ Ι* 

ΗΑΕΚΙΝ ΡΚ. 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΗΕΙ3ΕΝΒΕΚΟ Α. 1 

ΗΕδδΕΕΙΝΟ Β. Ί- 

ΗΟΡΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ | 

ΙΟΚΟΑ Ν. 1* 

κυκτζ ΕΒ. Ί- 

ΕΑϋΚΕΝΤ ΥΙΤ. 

ΕΕΜΕΚΕΕ ΡΑΒΕ 
ΕΟΕΝΕΚΤΖ Κ.-;. 

ΜΑΚ3ΗΑΕΕ Ρ. Η. 

ΜΕΚΟΑΤΙ 3ΙΕΥΙΟ ΟΙϋδΕΡΡΕ 

ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 

ΜΙΕΕΕΚ -ννίΕΕΙΑΜ Ι 

ΜΙΕΕΕΤ Ο. -ί- 

Μ0ΚΑΥ03ΙΚ Ο. 

ΜϋΚΑΤΙ ΡΚ. 1* 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. Ι' 

ΝΟΑΙΕΕΕδ ΡΙΕΚΚΕ ΒΕ ! 

ΡΑΕΜΙΕΕΙ ΑϋΚ. -ί- 

ΡΑΥΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ 1· 

ΡΕΚΝΟΤ Η. -|- 

Ί- Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 1" 

ΚΟΒΒ δΙΚ ΚΕΝΝΕΕΕ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. Ι 

δΟΗΕΕΤΕΜΑ Η. 

δΟΗΕυΜΒΕΚΟΕΚ Ο. Ι¬ 

Α Μ ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

δΟΚΟΕΟΥ I I 

δΤΚΖΥΟΟννδΚΙ ΙΟδ. 1* 

ΤΑΡΚΑΕΙ Ο. 1* 

ϋδΡΕΝδκι; ρ. 1* 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετβς ΚΖ' 31 



ΤΑ ΜΕΛΗ 

Α' 

* Αγαπητός Γεώργιος 

*Αθανασιάδης - Νόβας Γεώργιος 

Άλεξόπουλος Γεώργιος 

"Αμποτ Ευγενία 

Άποστολάκη "Αννα 

Άποστολάτος Σπΰρος 

Άρβιλιας Κωνσταντίνος 

*Ατέσης Βασίλειος 

*Αί)ηναΐος Βασίλειος 

Άντωνακάκης Γεώργιος 

Άλιβιζατος Γεράσιμος 

'Αραβαντινός Γ. 

*Ανδρικοποΰλου Ασπασία 

Βάλληνδας Πέτρος 

Βάλληνδας Στυλιανός 

Βάρτσος *Ιωάννης 

Βασιλείου Σπΰρος 

Βέλλας Βασί?νειος 

Βελουδίου Μαρία 

Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βλααόπουλος Γεώργ. 

Βουκίδης Τιμολέων 

Βέλτσος Γεώργ. 

Γαβαλάς *Αναστάσιος 

Γαλάτης Στέφανος 

Γερουλάνος *Ιωάννης 

Γερωνυμάκης Αντώνιος 

Γκητάκος Μιχαήλ 

Γκίκας Χαράλαμπος 

Γκίνης Δημήτριος 

Δασκαλάχης Απόστολος 

Δασκαλόπουλος Νικόλαος 

Τά Μέλη της Εταιρείας 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

Δημάκης Ιωάννης 

Δημακοπουλου Φωφώ 

Δημαρας Ηωάννης 

Δημαρας Κωνσταντίνος 

Δοανίδου Σοφία 

Δοβλέτης Γεώργιος 

Δραγούμης Φίλιππος 

Δρανδάκης Νικόλαος 

Δρίτσας Σταμάτιος 

Έλεόπουλος Νικηφόρος 

Έλευδερουδάκης Κωνσταντίνος 

Ζαλοκώστας Χρίστος 

Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος 

ΖακυΟηνός Διονύσιος 

Ζαμπατής Έμμ. 

Ζέπος Παναγιώτης 

Ζίφου Μελανία 

Ζουμπουλίδης Νικόλ.αος 
Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γεώργιος 

Θέμελης Χρυσόστομος 

Θεοδωρακόπουλος Πωάννης 

Θεοφανίδης ’Ιάσων 

Θεοχάρη Μαρία Σ. 

Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Θρουβάλας *Αντώνιος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος 

Καλλιγάς Μαρίνος 

Καλλαντζής Ευστράτιος 

Καναρέλλη Νίτσα 

Κανδρής Εύθΰμιος 

Καμπανάχης *Ιωάννης 

Καλπουζος Ιωάννης 

Καπερώνης Νικόλαος 

Καραναστάσης *Αναστάσιος 

Καρώνης Δημήτριος 
ή Καργιωτάκης ΝικόΡιαος 

Κασιμάτης Γρηγόριος 

ΚεραμόπουΡΔος *Αντώνιος 

Κο?^οκο^ρώνης Βλαδίμηρος 

/ Κονιδάρης Γεράσιμος 

Κόλιας Γεώργιος 

Κομίνης Αθανάσιος 

ί Κορρές Στυλιανός 

Κοΰζης Αριστοτέλης 

I Κουκούλες *Ιωάννης 

I Κουκκου *Ε?νένη 

ώ Κουριιοΰλης Γεώργιος 

Κουτσοκώστα Δάφνη 

; Κουτσοΰκος Μανόλης 

I Κουτσοχέρας Στάθης 

Κρεκουκιας Δημήτριος 

Κρητικός Παναγιώτης 

1 Κυριάκης Κυριάκος 

Κυριακόπουλος Κ. 

' Κυριαζοπούλου Μαρία 

ΚυριαζοποΰΡιου Παναγιώτα 

[ Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 

I Κωτούλας Κωνσταντίνος 

ί Κοΰρσης Νικόλαος 
ί 
I 

Λαζαρής Θεόδωρος 

Λαμψίδης Όδυσσευς 

Λαχανάς ΒασίΡ..ειος 

Λειβαθηνός Διονύσιος 

> Λιβαδάρας Νικόλαος 

! Λιβεριάδης Εΰελπίδης 

Μαμώνη Κυριακή 

Μανής Ευάγγελος 

Μανουηλίδης Στέφανος 

Μανοΰσακας Μανουσος 

Μαργαρίτης Αλκιβιάδης 

Μαρινάτος Σπυρίδων 

Μαρκουΐζος Ιωάννης 

Ματθίας Άνδρέας 

Ματορϊκος Παναγιώτης 

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 

Μαυρομμάτης ΧαράΡ^αμπος 

Μέγας Γεώργιος 

Μελαχροινοΰ "Ολγα 

Μελισσουργός Ήλίας 

Μενέγας Σπυρος 

Μιράσγεζης Δημοσθένης 

Μιχαήλ Θεόδωρος 

Μουσοΰρης Σπΰρος 

Μουτουση ^Αντιγόνη 

ΜπαΡνόγΡνους Σοφοκλής 

Μπάρλα Χαρίκλεια 

Μπαρμπάιη-Βάρτσου Ε·69αλία 

Μπίτζιος Κωνσταντίνος 

Μπόνης Κωνσταντίνος 

Μπουγκέας Σπυρίδων 

Μπουσοΰλας Νικ. 

Μπουμπουλίδης Φαίδων 

Μπρασιώτης Παναγιώτης 

Ναουμίδης Μάρκος 

Νειάδας Βασίλειος 

ΝικοΡιαΐδης Σοφοκλής 

Νικολόπουλος Παναγιώτης 

Νομικός Γεώργιος 

Ξανάλατος Διογένης 

Ξυγγόπουλος *Ανδρέας 

Ξυδης Θεόδωρος 

Οικο\’όμου Δημήτριος 

Οικονόμου Μαρία 

Οικονόμου Παναγιώτης 

47,5 



476 Τά Μέλη 

Όλυμπίου Μαρίκα 

Όρλανδος Αναστάσιος 

Παλαιολόγος - Δράγασης Ιωάννης 

Παναγιωτάκος Παναγιώτης 

Παναγόπουλος Ιωάννης 

Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 

Παπαΐωάννου Κωνσταντίνος 

Παπαντωνίου Αγησίλαος 

Παππάς Νικόλαος 

Πατριαρχέας Παναγιώτης 

Παυλόπουλος Κανάρης 

Πέππα Αδαμαντία 

Πέρδικας Παναγιώτης 

Πέτροβιτς Νατάλης 

Πετρόπουλος Δημήτριος 

Πλακίδης Σταύρος 

Πολίτου Δανάη 

Πουλίτσας Παναγιώτης 

ΠοΟλος Πωάννης 

Πουρής Μιλτιάδης 

Ράμφος Πωάννης 

ΡαφτόπΌυλος Γεώργιος 

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαββίδου Σοφία 

Σαραντής Μιλτιάδης 

Σαρρης Αλέξανδρος 

Σεργόπουλος Γεώργιος 

Σιμωνίδης Βασίλειος 

Σιφναΐος Τάκης 

Σοφιανόπουλος Λεωνίδας 

Σερπιέρης Ίω. Βαπτιστής 

Σμπαροΰνης Αθανάσιος 

Σουρλας Κίμων 

Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

; Εταιρείας 

Σταθοπουλου Ελευθερία 

Σταματιάδου Ειρήνη 

Σταμίρης Γεώργιος 

Σταυρόπουλος Ίάσων 

Στεφανάκης Κωνσταντίνος 

Στεφανίδης Μάνος 

Στίκας Ευστάθιος 

Στρατηγός Αναστάσιος 

Στράτος *Ανδρέας 

Σωτηρίου Γεώργιος 

Σώτροπας Γεώργιος 

Σωφρονόπουλος Γεο^ργιος 

Ταρσουλη “Αθήνα 

Τεγοποΰλου Αλεξάνδρα 

Τραυλός Ιωάννης 

Τρεμπέλας Παναγιώτης 

Τρουλλινός Εμμανουήλ 

Τσαλίκης Κωνσταντίνος 

Τσάλλη Μίνα 

ΤσαμαδοΟ Χριστίνα 

Τσαντίλης Περικλής 

Τσάτσος Θεμιστοκλής 

Τσάτσος Ιωάννης 

Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φαρλέκας Εμμανουήλ 

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χατζηγιαννάκης Δημοσθένης 

Χατζημιχάλη “Αγγελική 

Χατζηνικολάου "Αννα 

Χατζηπάνος Πάνος 

Χατζής Παναγιώτης 

Χριστοφιλόπουλος “Αναστάσιος 

Τά Μέλη της “Εταιρείας 477 

Β' ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βαΐϊ«ίδης Σάββας 

Βεζανής Λεωνίδας 

Βλάχος Παναγιώτης 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 

Γρίβας Κωνσταντίνος 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δάμτσας Νικόλαος 

Δαπόλας Φραγκίσκος 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 

Έφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεοφανείδης Θεοφ. 

Θεοχάρης Δημ. 

Καλούμενος Δημήτριος 

Καψωμένος Στυλιανός 

Κριαράς “Εμμανουήλ 

Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Κωνσταντίνος ΕΙρηνουπόλεως 

Κούρνιας Κωνσταντίνος 

Κουντουρης Χρίστος 

Μέντζος Θεοφάνης 

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 

Μυστακίδης “Αθανάσιος 

Μουτσογλου Σταύρος 

Νομίδης Μιλτιάδης 

Πάλλας Δημ. 

Πατριαρχέας Γεώργιος 

Πελεκανίδης Στυλιανός 

Πρεμετίδης Γαβριήλ 

Σγουρδαίου Πολϊνα 

Σιδερίδης Παναγιώτης 

Σιμαλαρίδου Αίγλη 

Σοφιανός Δημήτριος 

Τοΰντας Νικόλαος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 

Χόλ?νεμπαχ Γεώργιος 

Ψυχογιός Κωνσταντίνος 



π ΡΟΣΘΗ ΚΑΙ ιιέδυΜέ ου νουυΜΗ χχνιι, 1957 

Κ.-Ι. Ι.ΟΕΝΕΚ.ΤΖ 

Α(1 6ρί8ΐ:ιι1α5 ΟΓββΌΓϋ Αοίικί^ηί 
ΑάάεηάΕ εΐ εοΓΓί^εηάΕ 

Ερ. I, ρ. 9°> 23 χρόνον : Ιβ^ε ^ρονον. 

Ερ. 5. Ρ· 97' Ιίΐ50ΓΪρί:ίο : Μ&ίίΗ&εο πιοηαοίιο. ΙΠε ριιίΣΐ ςτιί βΟΓίρδΐί Ιγλ» 

εΐ&ίιιπι Οε §Γ3.ίΐα άΐνίπα, ίη ςυο ΟΓεχοηί Ρβίδω^ε (ίοοΙηηΕΠί ΙνιείιΐΓ. ΕδΙ ίπ 
οοά. Μοη&οεπ. Ογ. 508. ί. Ι47*Ι75' Εναύνοπτον βούλομαι χαΐ χαΰ' δοον... 
ΌβδΙη. περί ύε ύμών ύμεΐς 3ψεα&ε. Ιη ΟΓΕ ίηίεΓΪ0Γ8 Ιε^ί^ΧΙΓ : « Οϋεος ό τον ^αρόν- 

τοζ λόγον ανγγραφενζ ^ν ΘεαααλονΙχ^ ήν μοναχ^ός χαι ηρεοβντεροζ, άνηρ εύλαβης χαι 
λόγιος καί τά ί?βΓα οσφός, μαϋψης χρηματΙοας τοΰ ^ν μοναχοΐς ·9ανμαοχοΰ εκείνον χύρ 
Ισαάκ, καί έν ιβ μονή τούτου τό τής ζοοής τέλος δεξάμενος. ΕΕ<3εΐη ηοίΕ ουαΐ ΙΓΕ* 

οϋ&ϋα εοάεηι οεεπΓΓΐΙ: ίη 1)ίΐ5ΐ. ΜοδςιιεηδΙ ηραά ΜΕΐίΙίΕεί, ρ. 178». Ι^η. ΗβΓάΙ. 

ΟεΙεΙ. οοά. πίΕηαδεΓΪρίοΓαπι Μοη&εεηδίαπι, ί. V, ΜοηΕοίιΐί, ι8ΐ2, ρ. 241.— 

ΕάοεηΐΙ πιβ <3β Ιιίδ ά. ΟεοΓ^ίαδ ΤΙιβοοΙιΕΓίάεδ, ίη ΤΙιεδδ&Ιοηίεβηδί ΡαηερίδΙε- 

ηιίο δηίίάοοΐοΓ βαί οεπδεΙ: βίίΕΐη ΜΕΐίΙίΕεηιιι ηοη δΐίαιη βδβε ςχιαπι ΜΕΐΐΗ&εηιη 
ΒΙ&δΙδΓειη, ΐηΓίδ εδηοηίοί ρβΓίι;υπι, δΟΓίρΕίδ ροΙεπιίείδ ίη Ε^Ιίηοδ ηοΐαω. 

Ν. Β. Το'ίπ αάαΐίί α, Εββ 8αυα}ΐί8 άα άβΒροΙαί ά'Ερίνβ, ρρ. 3 ■ 62. 

ο£ίΓ6 Ια Ι^ίοβταρίιίε άε ^εαη Αροςαηεοδ, πιέίΓοροΙϊίε άε 
ΝααραοΙε, ΟεοΓ^εδ Βαιάαπέδ, ιηέίΓοροΗίε άε ΟογΙοπ, εί ϋέιηέϋΓίιΐδ ΟΙιο- 

ιηαΐίαηοδ, αιαίιενεςαε ά’ΑεΙίΓίάε. Ε'αοΐίνΐίέ άε οεε ί:Γ0Ϊ3 Ιιοιηπιεδ άεε 
ΙείΐΓβδ δε ρΙαοε άαπδ Ιεδ ρΓειιαΐέπεδ άέεαάεδ άα ΧΙΙΙε δίέοΙε (αριέδ Ια 
ρπδε άε Οοπδίαπίίπορίε ραΓ Ιεδ Ρταποδ εη 1204 ) εΐ 3. εοπιηιε εαάίε Ιεδ 
εοπίίπδ άα άεδροϋαί άΈρίΓε εΐ άα Γογααπιε άε ΤΙιεδδαΙοηίςαε. ΡΙαδίεαΓδ 
ςαεδίίοηδ άε άέ^αϋ δοηΐ ίΓαίΙέεδ εϋ αηε ΗδΙε άεδ ίηοίρίί (3ε 1ευι·8 ΙείίΓεδ 
γ εδ£ α]οαΙέε. Οε ςαί ε$ϊ ραΓΐίεαΙίέΓεπϋεηΙ δοα1ί§:ιιέ, ο*ε5ί 1ε τόΐε ροΐί- 
ΐίςαε άε ]εαπ Αροοααοοδ. 

Η. ΟιιίΙΙαηά, Βα (^ναηά ^α1αΐ8 δαονέ άβ Β^ζαηοβ. Ββ ρα1αί8 άβ Ια 

Μα0ηαιιν$ (εη ίΓ&ηςαίδ), ρρ. 63*74· 

Τ. Α. ΰτιί8θρου,Ιθ8, Ιδδ δΟΐ^Γοβδ άύ Ι’ίιΐδίοίνβ ά\χ ΜΟηαδίβ^'β άβ ΡΗί· 

ΙοδορΗβ, ρρ. 75*88. 

Ε’ααίεαΓ, (ιαί ριέραΓε αηε πιοπο?Γ&ρ1ιίε δαι εεΙ: ιηιροΓίαηί εοανεηί;, 

δοαπιεί ιοί α αη εχαπιεη εΓίίΙίΐαε Ιεδ δοαΓοεδ άε δοη ΗΐδϋοΪΓε. 

Β.-Ι. Βοβηβν Ιζ, ΒΓβ^οΗί ΑοΙπάι^ηί βρίΒίαΙαβ 3βΙβοΙαβ IX, ρρ. 89 ■ ΐ09· 

Εάίΐίοη εΓίίΐηαε άε ηεα£ ΙείίΓεδ άε θΓέ§·οίΓε Αείηάγηοδ, άαίέεδ άε 
1344 ^ ά’αρΓέδ 1ε εοά. Υεη. ΜαΓΟ. ΐ55· 

Ο. ΤΗ. ΖοταΒ, Ραηαναίθ8,ηηβ αάαρίαϋοη ρορηΙαίνβ άβ ν« Ενορίιίΐβ » 

&η ηη αοΙβ, ρρ. ιιο-126. 

Ε’ααίεαΓ ραΐ^ΐίε αηε αάαρΙ:αί;ίοη ροραΙαΪΓε άε Ια ίαπιεαδε ίΓα§:έάίε 
ΟΓεΙοίδε «έΓορΗΠε» (οοπιροδέε νεΓδ ι6οο ραΓ ΟεοΓ§·ε3 01ιοΓΐ:αΙζί5 ), 

ςαί εδΐ ΓέρΓέδεηϋέε, βαΓ 1ε {ιεχίε άε εεΙίε αάαρίαάοπ, χηεπιε αα]οαΓάΊιιιί 
εη ΑπιρΙιίΙοεΙιϊε {αεϊαείΐεηιεηΐ; ΟαΓναδδαΓαδ, εη ΑεαΓπαπίε) Ιοαδ Ιεδ 
άεΓηίεΓδ δαηιεάΐδ εί: άίηιαηεΙιεδ αναηί Ιε Οαιεπιε. ΟείΙε αάαρίαίΐοη, άε 
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132 ν6Γδ ΓίΓπέδ άθ ηαίηζε δγΐΐδΐ^εδ, 3. έΐέ έΙ&ΙίΟΓέε ρ5ΐΓ Ια τέαπίοη άεε 
£Γ3§·πΐ6ηί5 ΐ€5 ρ1α5 οαΓαοΙέπδΐίςιιεδ άε Ια ρίεοε ΟΓίβ^ίηαΙε, άοηί ρΙαδίειίΓΒ 
ν6Γ3 οηΐ έΐέ Γβρπδ 8αη3 Ιε πιοίηάΓε εΐιαπ^^επιεπί. 

Β. /. ΡαΙΙαΒ, 1,’« έρϊίαρΗίοΒ α άβ Ραναιη^ί)ήα, ρρ. 127-150· 

II 5’α§:ίί ά’ιιη επιτάφιος οοηδετνε άαηε Ια εαΛεάταΙε άε ΡαΓαιηγΙΙιια 
(εη ΕρίΓε), άαίέ άε Ι577ι οενιε έχέοαΙέε ρατ 1ε ηιοιηε ΑΓδέηε, 51ιγ Ια 
οοπιπιαηάε ά’αη ΙιίέΓοπιοίηε άεδ Μέΐέοτεδ ποιηιηέ δορΙίΓοηίοδ. 

Η. ΒνοΊνηίη(^-Β, ΡαοητάαΒ, Ββ ΙοχΙβ άβΒ ΙβίΐΓβΒ άη €θά. Βτ. 

ΜηΒ. 36749, ρρ. 151-212 εΐ 391*392· 

Εεδ αταΙειίΓδ, ςαί αναΐεπί: (Ιέ]α ριι1)Ηέ, οΗαοαη α ραΓί, οεηαίπδ 
{Γα^ιηεηίδ άε οε ΓηαηυδοΗΐ: έρΙδίοΙαίΓε, έάίίεηΐ: ιεί Ιεδ ρατίίεδ ςαί έίαίεηί 
τεδίέεδ ίηέάίίεδ. Ε’έάίΐίοπ εδί δαίνίε ά*ιιη οοπιιηεηϊαίΓε. 

Καίίΰίό, Αηηβ Οούηβηβ β( Ηογηένβ, ρρ. 213*223. 

Ε*αα1;εαΓ, επίτερτεπαπί αε 3ΐι]εί, αίΙίΓε Γαίίεηίιοη δΠΓ Γέΐέηιεηί 
ερίςαε άε Γ«Α1εχίαάε» εΐ εδδαίε ά’εχρΙίιιιιεΓ οείΐε Ιεηάαηοε ά’Αηηε 
Οοπιηέηδ ραΓ Ι’έΐαΐ: δοοίαΐ άε Βγζαηοε αιιχ ΧΙβ·ΧΠβ δίέοΙεδ. 

ΑΙΗ. ΟοτΊΐίηΐΒ, ΒοιίΓΰβΒ άβ Ι’Ιιι/Μηβ ά Νιπτηρ άβ Η,οΜαηΟΒ, ρρ. 

224 ■ 232. 

Ι,’αιιίεαΓ εχαπιίηε ΓΗγπιηε α Νιπτήο άε Κοπιαποδ Ιε Μέΐοάε 
(εάίίέ ραΓ Β. Μαπάεΐαταδ, άαπδ Ν, Β. Τ οιη α ά α Ιίί δ, "Υμνοι, II, 

1954)· εοπδίαίε απε ίηίΐηεπεε άΈυδέ^ε άΆΙεχαηάπε εί ά’ααΐτεβ 
Ρέτεδ άε ΓΕ&Ιίδε εχετεέε δΐΐΓ 1ε ροέΐε. 

ΕιιίΗι/πιβ ΠίοπΊ/Βίαί 68 /■, ΟαΙαΙορηβ ΒΐιρρΙέϊηβηΙαίνβ άβΒ πιαηηζ- 

ονϋΒ ρτββΒ άΐί βοιινβηΐ άβ ϋΙοηι/Βΐοΐί, αιι ΜοηΙ ΑΙΗοβ, ρρ. 233* 

271 εί 3^7· 390· 

Οε εα1:αΙο§·ιιε άα £ειι ιτιοίπε ΕυΙΙιγΓπε εδ£ έάΐίέ ρατ Ιεβ δοίπδ άε 
Οοηδί. Μαπαΐίδ, ςιιί α α]οιιΐέ άεβ ίηάίββΒ εί: απε 1:α1)1ε άε εοηεοΓάαηεε 
άεδ ΓπαηαδεΓΐίδ άέεπΐδ άαπδ εε εαία1ο§·αε ραΓ ταρροΓΐ: α εεαχ ςαί αναίεηΐ 
έΐέ έηαπιέΓέδ ρατ Εα1ο§·ίθ3 ΚοαπΙαδ. 

Ε,έδΐιιηέ άιι νοίηιηβ 

Β. 8. ΟΗίηΐΒ, ϋη ίναϋέ ίηβάίί βιιγ Ια ΒΐιβββΒΒίοη αΐ^ ΐπίεδίαΐ: ά’αρτβΒ 
Ιβ άτοϋ οϋοιηαη, ρρ. 272 - 291· 

Ε’ααίεπΓ έάίίε ίεί, ά’αρΓέδ 1ε εοά. αίΐιεη. §·γ. 2237. ίΓαΙΐέ, δοαδ 
£θΓΠΐε άε άία1ο§:αε, άαίέ άε 1759 ροΓίαηΙ δατ Ια δαεεεδδΐοη α& ίπίβδίαί 
εΐιεζ Ιεδ Οίίοιπαηδ. 

ΟοηΒί. ΜβνβηϋϋΒ, Σ,β ΐιι'ι( ΑΗαραηοΒ βί ΒΟη οβηντβ, ρρ. 292-339· 

Ε’ΙιίδΙοΓίεη ΕαδέΙίε ηοαδ α ίταηδπιίδ άεβ £Γα§·πιεη1:δ ά’ΑΓίαραηοδ, 
]αί£ ίιείΐέηίδαηΐ;, ο,αί α εοπιροδέ αη οανΓα§·ε « 8αΓ Ιεδ άαιΐδ». Ε’ααΐεπΓ 
εχαπιίηε εεδ £Γα§πΐ0π1:δ εΐ: εδδαίε άε Ιεδ ίπΐεΓριεΙεΓ. 

Μ. ΜαηοϋΒΒαοαΒ, Ββ ροβίβ Βέοηατά ΒβΙΙαροΗα βοιηηιβ αηι}}α88α- 

άβην άβ νβηίββ βη Ταπΐδίβ ά’αρνβΒ άβΒ άοβηηιβηΐΒ νέηίϋβηΒ ίηέάίίΒ 
(1389), ρρ, 340-368· 

Εε ροέίε οΓέΙοίδ Εέοηατά ϋεΙΙαροΓία {XIV·XV 8.), άαηδ 
αη άε εεδ ροέηιεδ ίηέάίίδ, ιεεεπιηιεηί: άέεοανετίδ ρατ ΡααίεαΓ άε οεΙΙε 
έίυάε (νοίΓ δα εοηιηιαπίεαίίοη άαηε Ιεδ Πρακτικά άε ΡΑεαάέπιίβ 
ά^ΑίΙιεηεδ, £. 29, ΐ954ι ΡΡ· 32*44)· ταοοπίε, εηΐτε ααϊΓεδ ένέηβ- 
ιηεηΐδ άε δα νίε ηιοανεπιεηΐέε άε ηιίΙίΐαίΓε εη Ιΐαίιε, ά*ανοε&£ εη Οτεϊε 
εί ά’αηιΙίαδδαάεαΓ άε νεηίδε ααρτέδ άεδ δοανεΓαίηδ ιηαδαίπιαηδ ε£ ^τεεδ, 
δα πιίδδίοη άίρΙοιηαΙίςαε ααρτέδ άα δαίΐαη άε Ταηίδίε. Ογ, εεΐΐε ηιίδδίοη 
εδί αΙίεδΙέε ρατ ηπαΐτε άοααιηεηίδ ςαε Ι’ααίεαΓ α ΐΓοανέδ άαηε Ιεδ 
αΓεΙιΐνεδ άΈίαΙ: άε Υεπΐδε {Ββηαίο ΜιβΗ, Κε^τ- 4^> - 9^ » 45**) 
εί ςα’ίΐ ραΐ^ΐίε εΐ εοπιπιεπΙε ίεί. 

Εε άεαχίέηΐθ εί 1ε ίΓοίδϊέπιε άε εεδ άοεαηιεπίδ, άαίεδ άα 3^ 

1389, εοηίίεηπεηΐ: Ιεδ ίηδίΓαεάοηδ (βοηιηιΐΒΒΐοηβΒ) άοηηέεδ ρατ Ιε ϋο§:ε 
άβ νεηίδε Αηί. νεπετίο ά Εέοηατά ϋεΙΙαροΓία, εηνογέ ροαΓ άβΗντετ 
Ιεδ εαρ1:ί£δ εί εοπείαιε αη ηοανεαα ίΓαίιέ ανεε Ιε δαΙίαπ άε Ταηίδίε 
(Α1)οαΊ-*ΑάΙ)33), εί ά Εέοηαιά Ττενίδαη, νίεε-εαρίίαίηε άε ΓΑάηαίΐηαε, 

ςαί £αί ε1ιαΓ§·έ ά’απιεηεΓ ΠεΙΙαροΓία εη Ταηίδίε. Εε ρτεπάετ εοηοεπιε 
δα ποπιίπαίίοπ ά’ανοεαί α Οαπάίε, οΐίίεε ςαε Υεηίδε Ιαί α αίίΓίΙ)αέ 
νίπ§·1 ^οαΓδ ρΙαδ ίδί (ιο ηιαί), ροατ 1ε ΓεεοπιρεηδεΓ, δαηδ άοαίε, 
ά’αναηεε άε εείίε ηιίδδίοη άαη§·εΓεαδε. Εε ςπαίτΐέπιε άοεαιηεπί, εη£ίη, 

α ροαΓ οΙ:)]εί Ια άέείδίοη (ρτίδε 1ε 9 άέεεηιδΓε 1389) άε ρτοεέάεΓ α Γείεε- 

ίίοη ά’αη ηοανεί απιΙίαδδαάεαΓ άε νεηίδε, 9αί αηταίΐ ααδδί Ιεδ ρΓέΓο§·α· 

ίίνβδ άε εοηδαί, ααρτέδ άαάίί δαΙίαη άε Ταηίδίε, αρτέδ Ιε τείοατ εί 
δείοη Ιεδ δα§·§·εδ£ίοπδ άε ΠεΙΙαροιία; εεί αηιδαδδαάεαΓ εί εοηδαί £αί 
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06Γί£ΐίη6ηιεπ1: Ιίίοςαεδ ν&1&Γ€330, ςιιί & Γέιΐ55ί έ οοηοΙιίΓε Ιε ΐΓ&ίϋέ εοηηιι 

ά,ΐΐ 4 ]χιί1ΐ6ί: 139^· 
Οε3 άοοιιπιεηίΒ έοΙδίΓεπί: ά’υηε ΙυπιίεΓε ηοιινεΐΐε ποη εευίειηεηί: 1» 

νίε άχι ροέΐε §·Γέα, πιαίΒ Εα58ί Γ1ιί5{;οίΓ6 άε3 Γε1&1:ίοη3 άίρ1οιη&ΐί(ϊΐιε8 άε 
ΥεπίΒε ^νεε 163 βαΙί&πΒ Η£ΐί8ΐ(1ε5 άε ΤαηΪ3ίε. 

Κι^ν. Μαίϊίοηΐδ, Αηίοην ά’ηηβ αοοΙο·αί)ιί& ίηέάϋβ οοηβ&νηαηί Μανβ 
ΕηρβηϋίΟΒ, ρρ. 369 · 3^6· 

II 3*&§·ϊ}: (3’ιιηε Εοοίου,ΐΐιίε ίηέάίίε 5υΓ Μεγο Ειι&έηίΐεοδ, οοηεβΓνέε 
ά£ΐη3 Ιε πΐ3. 19 (ϊνι Μιΐδέε Βέη&Η (1*Αΐ;1ιέπε3. ΟεΙ;1:ε ο,εοΐοΐΐΐΐιΐε εβί αΐΐη- 

1)αέε α άεβ &ϋΙ:ειΐΓ3 θιι ΧΥβ 5ΪέοΙε. Ε’^ηίειαΓ ρΓΟτινε 911*011 α ίΐίίαίΓε 3. 

υηε εοπιρΐΐ3ΐ::οη άυε έ ιιπ εεΓϊ&ίη δ^ΙνεδίΓε άε Βί^ζ&ηοε {1731). ΗίέΓΟ* 

ηιοίηε 0ΓΪ§·ίπ3ίΓε άε ΟέρΙίίιΙοηΐθ, 

ΜέΙαηροΒ, ρρ. 3^7· 392· 
ΝβονοΙορίβ άε 3ε&η Ραρ^άορουΐοδ, αηοίεπ ρΓοίεδδειίΓ άε ΒϋπινεΓδίΐέ άε 

ΤΗεδδαΙοηΐηαε {-ί* 23 ηι&ι 1957 )> Ν, Β. ΤοηΐδάβΙζίδ, ρρ. 393 * 395· 
Οοη%ρ(β8 - νβηάιΐΒ άε άΐνεΓδ Ηνιεβ, ρβτ Ρ. Ζέρο3, Β. ΟΗΙηίδ, Τ. ΟπΙδο· 

ροαΙοδ, Ο. ΚοΗδδ, Β. Μ3πάέΐ3Γ33, Ν. Β, ΤοίΉ^άδΙζΙδ, ρρ. 395*425· 
Νοϋΰβδ δίΙ)ΗορναρΚίριΐ68, ρπΓ Ν. ΌΓΕηά^Ιίίδ, Β. Μ(3πάέΐ3Γ3δ), Α. Κ. 

0(Γΐ3ηάοδ), Ν. Β. Τ{οιη3ά3ΐζίδ), ρρ. 426·434· 

ΒίΙΗορναρΗίβ ίθοβ-ίθδΊ, ρ3Γ Ο. Μ3Π3ΐίδ εΐ Ο. Ν, Ρεηδ^δίοδ, ρρ. 

435-456- 
Ιη^ονΥϊΐαϋοηΒ, ρρ. 45^*466. 

ΒίΙαη άβ Ια ΒοοίέΙέ ροήν Γαηηέβ 1957, ρρ. 467-469- 

ΤαΰΙβδ, ρρ. 470* 472. 

ΕΐΒΐβ άβ8 ΐΊΐ6ίηϋΐ'68 άβ Ια Βοοΐέίέ, ρρ. 473*477· 

Αάάϋίοηε, ρρ. 476· 

Βέδΐίΐηέ άη νοίηη'ΐβ XXVII, ρρ. 479*4^2. 

ί;ί: 
ί|: 

■^Ι- 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Οι λόγιοι του δεσποτάτου της ’Ηπείρου 

Κ. ΟυίΒίνΑΝΟ, Βε §:Γ3ηά ρ^Ι^ίδ δαετέ άε Βγζαηεε- Εε ραΐαίδ 

άε \& ΜΕ§·η3ΐΐΓε. 

'^ν^ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓρΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Αί πηγαΙ της ιστορίας της μονής 

Φιλοσόφου. 

' Κ.-Ι. ΙνΟΕΝΕΚΤΖ, Ο.Ρ., θΓε§Όπί Αείηάγπί Ερίδίαίδε δε- 

. ΙεοΕπε IX. 

'·^ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ, Πανάρατος' μονόπρακτος λαϊκή διασκευή 

^ _^ής_^·ίίίφί?.ης. 

•ΏΗμΓ I. ΠΑΛ/^, Ό Ιπιτάφιος τής Παραμυθίας. 

ΚόΒΗΜ' Β1Γ5^^ΝΙΝ0· ΒαΣ. ΑΑΟΥΡΔΑ, Τό κείμενον των Επι¬ 

στολών του κωδικός ΒΜ 36749 . .. 

ΚΑΟΟβΓΑΥ ΚΑΤΙόΐό, “Άννα ή Κομνηνή καΐ ό "Ομηρος . . . 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΚΟΜΙΝΗ, ΠηγαΙ του εις τ6ν Νιπτήρα υμνου Ρω¬ 

μανού του Μελφδοΰ. 

'·/ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ι, Συμπληρωματικός κατάλογος “Ελλη¬ 

νικών χειρογράφων “Ιερας Μονής Διονυσίου “Αγίου “Όρους 

ΔηΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΓΚΙΝΗ, “Ανέκδοτον Ιγχειρίδιον περί τής §| αδια¬ 

θέτου κληρονομικής διαδοχής κατά τό όθωμανικόν δίκαιον 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ, 'Ο “Ιουδαίος Άρτάπανος 

και τό εργον αυτοϋ. 

/ Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, “0 ποιητής Λεονάρδος Νΐ^λλαπόρτας ώς 

πρεσβευτής τής Βενετίας εις Τυνησίαν κατ’ ανέκδοτα βενετικά 

έγγραφα (1389) . 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ, Περί τινα ανέκδοτον ακολουθίαν εις Μάρ¬ 

κον Ευγενικόν. 

* Σύμμεικτα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΜΑΝΑΦΗ, Σημείωμα περί τοί5 

συμπληρωματικού καταλόγου των χει/φων τής “Ι. Μ. Διο¬ 

νυσίου (πρβλ. άνωτ. σσ. 233-271). 

Ε.. ΒΚ.Ο·ννΝΙΝΟ· Β. ΛΑΟΥΡΔΑ, “Υπόμνημα εις τάς επιστο- 

λάς τοΰ κώδ. ΒΜ 36749 (πρβλ. άνοιτ., σσ. 151-212) . 

Νεκρολογίαί ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ: ·|· “Ιωάννης Β. Παπα- 

δόπουλος ( 1875* 1957). 

63- 74 

89 ■ 109 

110-126 

127-150 

151-212 

213-223 

224-232 

.233-271 

272- 291 

292- 339 

340 - 368 

369 - 386 

387 ■ 390 

391 - 392 

393 - 395 
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Ιιοα-ΡΓ^νίΙηίοε&δΟΕ ΟοπάίοΕ 1870, Εάΐίΐε απΙίοΕ . . . 396-401 
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